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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

26 NOLU GENELGE 

 

 

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren    

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile esnafımızı ilgilendirilen aşağıdaki 

önemli düzenlemeler yapılmıştır: 

 

1 - 6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu’na Geçici 7 nci madde eklenmiştir.  

 

Buna göre; 

 

 a) 07.09.2016 tarihinden 30.06.2019 tarihine kadar yapılacak ilk araç alımında, yolcu 

taşımacılığında kullanılan motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen otomobil türü araçların 

%45 olan ÖTV oranı, minibüs türü araçların % 9 olan ÖTV oranı, midibüs türü araçların % 4 

olan ÖTV oranı, Otobüs türü araçların % 1 olan ÖTV oranı ile ticari yük taşımacılığında 

kullanılan kamyon türü araçların % 4 olan ÖTV oranı vergiden müstesnadır. 

 

 b) İstisna uygulamasından, her bir taşıt bakımından aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında 

yararlanılır.  

 

 c) Düzenleme kapsamındaki taşıtların, 07.09.2016 tarihi itibariyle trafik tescil 

kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması 

şarttır. 

 

 d) İstisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen taşıtın, yeni taşıtın iktisap 

tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme 

kayıtlarından çıkarılması şarttır.  
 

 e) İstisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren 

üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devri yasaktır. 

 

          Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca yayımlanacak Genelgeyi 

müteakiben yürürlüğe girecektir.  
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2 - Kanunun 62 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına ( j ) bendi eklenmiştir. Yeni düzenlemeye 

göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendi kapsamında bulunan; 

 

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan; 

 

           a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir 

vergisi mükellefi olanlar, 

 

           b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 

 

c)Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm 

ortakları, 

 

 d) Tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

primlerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.  

 

Söz konusu maddeden yararlanabilmek için hazinece karşılanmayan kısmının 

yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, 

idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.  

 

Düzenleme 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

3 - Kanunun 71 inci maddesi ile 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Sağlığı 

ve Güvenliği Hizmeti alma veya Üstlenme yükümlülüğü 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.  

 

Bilgi edinilmesini ve üye esnafa duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.  

  

 

 

 

        

            Mehmet Nesip KEMALOĞLU                                          Fevzi APAYDIN 

                          Genel Sekreter                                                               Başkan 

 

 

 

 

 

Resmi Gazete’ye Ulaşmak İçin Tıklayınız. 
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