
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

 

Kanun Numarası : 7103 

Kabul Tarihi : 21/3/2018  

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 27/3/2018 Sayı : 30373 (2.Mükerrer) 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 59 

 

MADDE 1- (15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 2- (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 3 ila 7 - (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 8 ila 16- (4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 17 ila 21 - (18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 22- (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 23- (6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 24- 25- (24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26- (8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 27-28- (4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 29 ila 31- ( 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 32 ila 34- (4/6/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 35- (21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 36- (29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 37- (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 38 ila 41 - (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 42 ila 44- (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 45- (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 46 ila 49 - (4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 50- (18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 51- (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 52-53- (29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 54- 55- (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 56 ila 62- (6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 63- 64-(4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 65- (2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 66 ila 73-  (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 74- (13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 75- (27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar 

Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 76-77- (18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 78- (20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 79- (18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 

İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 80-81- (25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 82- (15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 83 ila 85 - (14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 86- (30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 87- (20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında 

Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 88- (18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 89- (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 90- 91-(3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 92- (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

GEÇİCİ MADDE 112- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 

tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 

listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 

ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili 

mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç 

edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için 

aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 

cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 

Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, 

özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Cumhurbaşkanınca tespit edilecek kısmı, 

terkin edilir.(2)3 

(2) Birinci fıkra kapsamında yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim 

vergisinin, Cumhurbaşkanınca söz konusu araç için tespit edilen tutarın altında olması halinde 

özel tüketim vergisi tahsil edilmez, tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan tutar iade 

edilmez ve başka bir araç alımında kullanılmaz.(2)  

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi 

kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve 

vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bu madde hükümlerinden faydalanamaz. 

                                                           
1 Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 11/6/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın “7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” ine bakınız. 
2 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 212 nci maddesiyle bu maddenin 

birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde 

değiştirilmiştir. 
3 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “10.000 Türk 

lirasını” ibaresi “15.000 Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir. 



(4) İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl 

dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul 

edilmek suretiyle tespit olunur.  

(5) Bu madde kapsamında ihraç edilen aracın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 168 inci, 169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri 

gelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin 

tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi 

ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ödenmeden araç ithal edilemez.  

(6) Bu madde hükümlerinden haksız olarak faydalanılması halinde, zamanında 

ödenmeyen özel tüketim vergisi faydalanandan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

(7) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan tutarı; sıfıra kadar indirmeye, aracın 

hurdaya çıkarılması veya ihraç edilmesi durumuna göre farklılaştırmaya, hurdaya ayrılacak 

veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve bunlarda 

aranılacak nitelikleri belirlemeye yetkilidir.4 

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

 

MADDE 93- (1) Bu Kanunun; 

a) 2 nci, 29 uncu, 60 ıncı, 69 uncu ve 70 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında,  

b) 16 ncı, 31 inci ve 35 inci maddeleri yayımını izleyen ikinci aybaşında, 

c) 11 inci maddesi yayımı tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) 15 inci maddesi yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç 

olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 42 nci, 43 üncü, 44 üncü ve 73 üncü maddeleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde, 

e) 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri 1/1/2019 tarihinde, 

f) 74 üncü maddesinin 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) 

bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü 1/1/2019 tarihinde (1/1/2019 tarihi itibarıyla 

kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere), 

g) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,  

yürürlüğe girer.  

 

MADDE 94- (2) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

                                                           
4 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 212 nci maddesiyle bu fıkrada yer 

alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 



7103 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA  

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO 
 

Değiştiren Kanunun/ 

KHK’nin veya İptal Eden 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

7103 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

KHK/700 GEÇİCİ MADDE 1 

24/6/2018 tarihinde birlikte 

yapılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri sonucunda 

Cumhurbaşkanının andiçerek 

göreve başladığı tarihte 

(9/7/2018) 

7176 GEÇİCİ MADDE 1 12/6/2019 

 


