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Hangi Kanunlar ile değişiklik/düzenleme yapıldı

-7263 Sayılı Kanun 03 Şubat 2021 Tarihli Ve 31384 Sayılı Resmî Gazete’de

yayımlandı

- 7338 SayılıKanun 26 Ekim 2021 Tarihli Ve 31640 Sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

- 7349 Sayılı Kanun 25 Aralık 2021 Tarihli Ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’de

yayımlandı

- 7351 Sayılı Kanun 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete’de

yayımlandı

- 7352  Sayılı Kanun 29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 Sayılı Resmî Gazete’de

yayımlandı

- 7394 Sayılı Kanun 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 Sayılı Resmî Gazete’de

yayımlandı 

- 7417 Sayılı Kanun 05.07.2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

- 7420 Sayılı Kanun 09.11.2022 tarih ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

- 7421 Sayılı Kanun 26.11.2022 tarih ve 32025 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

Bu kanunlarla vergi kanunlarında 50 farklı  değişiklik yada düzenleme yapıldı.



7263 SAYILI KANUN İLE 

YAPILAN DÜZENLEMELER

03 Şubat 2021 tarihli ve 31384 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

Selahattin GÖKMEN

Yeminli Mali Müşavir
sgokmen@mentalymm.com.tr
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(
Yapılan düzenleme ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 

sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da 

yer alan destek ve teşviklerlerden yararlanma süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler



Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde/Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde yer alan mükelleflere girişimci firmalara veya

girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapma şartı getirilmesi

Bu Kanun uyarınca, 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000

Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2’si pasifte geçici bir hesapta takip

edilerek, bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere

kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da

kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması zorunlu kılınmıştır

Bu kapsamda aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı tutulmuştur.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden

indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisi vergiye tabi tutulacaktır. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

Geri alınacak vergi ne zaman ve nasıl alınacak?

Gecikme faizi olacak mı, hangi tarihten itibaren?

Fonda kalma süre sınırı yok.

Fona ilave edilen tutarın geri çekilmesi mümkün mü?

Geri çekme halinde uygulama nasıl olacak? Tekrar alma şart mı?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler

2022 



Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde/Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde yer alan mükelleflere girişimci firmalara veya

girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapma şartı getirilmesi

DİKKAT!!!! 40.000 TL girişim sermayesi fonuna/yatırım ortaklığına aktarılmazsa, 100.000 TL ilave vergi

ödenecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler

2021

İstisna/indirim asgari sınırı 1.000.000,00 

Dönem KV beyannamesinde yararlanılan teşvik/indirim 2.000.000,00 

Fona Alınacak oran 2%

Fona alınacak tutar ( 30.04.2022 tarihine kadar) (2.000.000 TL%2) 40.000,00 

Girişim Ser. Yat. Fonu/ yatırım ortaklığı payı alma son tarihi 31.12.2022

Şartların yerine getirilmemesi halinde yararlanılamayacak indirim-istisna 

oranı 20%

Şartların yerine getirilmemesi halinde yararlanılamayacak indirim-istisna 

tutarı (yararlanılan tutarX%20=2.000.000 TLX% 20)) 400.000,00 

Yararlanılmayacak indirim-istisna tutarı üzerinden ödenecek olan vergi 100.000,00 



7338 SAYILI KANUN İLE  

VERGİ MEVZUATINDA  

YAPILAN  DÜZENLEMELER
26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
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1. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARİ KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

EDİLMİŞTİR

2. SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

3. ÇİFTÇİLERE YAPILAN DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

EDİLMESİ

4. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN KALDIRILMASI

5. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK,

KESİNLEŞMİŞ TARHİYAT ŞARTI

6. VERGİ İNCELEMESİNİN ESAS İTİBARİYLE DAİREDE YAPILMASI

7. VERGİ İNCELEMESİNE TUTANAK YERİNE YAZILI BİLDİRİM İLE BAŞLANMASI VE

İNCELEMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLMESİ

8. ELEKTRONİK OLARAK TUTULAN DEFTERLERDE TASDİK UYGULAMASI

9. GİDER PUSULASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNAN HALLER, DÜZENLEME SÜRESİ VE

GİDER PUSULASI YERİNE GEÇEN BELGELER



10. ALIŞ BEDELİ DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ ARASINA ALINMIŞTIR

11. MALİYET BEDELİ TANIMI DEĞİŞMİŞTİR

12. AMORTİSMAN UYGULAMASINDA GÜN ESASI GELMİŞTİR.

13. FAYDALI ÖMRÜN MÜKELLEFLERCE BELİRLENMESİ

14. DAVA VE İCRA TAKİBİNE DEĞMEYECEK ALACAKLAR MİKTAR OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

15. YENİLEME FONU İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

16. PİŞMANLIK UYGULAMASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

17. USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TEKRAR UZLAŞMA KAPSAMINA

ALINMASI VE İLAVE CEZADA İNDİRİM

18. YENİ MAKİNA VE TECHİZAT ALIMINDA HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN YÖNTEMİ

UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILMAKTADIR

19. YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK SERMAYELER İÇİN ARTIRIMLI NAKDİ SERMAYE

İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ARTI 25 PUAN GETİRİLMİŞTİR

20. TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YARARLANILACAK YATIRIMA KATKI TUTARININ %10’U

VERGİ BORÇLARINDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK



GELİR VERGİSİ  
KANUNUNDA YAPILAN 

DÜZENLEMELER



GVK’nda MÜK.20/B maddesi ile istisna düzenlemesiyapılmaktadır.

Düzenleme ile birlikte;

1. İnternetortamındaki sosyal ağ sağlayıcılarıüzerinden metin, görüntü, ses, video gibi

içeriklerpaylaşan sosyal içerik üreticilerinin (Youtuberler vb.),

2. Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin,

Bu faaliyetleri neticesinde elde ettikleri kazançlar (reklam, sponsorluk, bağış, hediye, bahşiş, ücretli abonelik gelirleri, ücretli uygulama satış geliri,

uygulama içi satışgeliri)gelir vergisinden istisna olacak.

GV istisnasının uygulanabilmesi için elde edilen hasılatın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü

gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarın altında kalması gerekmektedir.

880.000 TL matrah için 132.000 TL, 880.001 TL matrah için 281.540 TL vergi. 1 TL için 149.540 TL vergi

İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran

bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankalar, aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihinde %15 stopaj

yapacak ve beyan edecektir. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu tevkifat mükellefler

açısından nihai vergileme olacak ve beyanname verilmeyecek.

İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak İstisna Belgesi

almaları gerekmektedir.

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
(1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak)



Beyan Sınırının Aşılması Halinde Durum

Bu istisnadan;

1- 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) haddi aşanlar ve

2- Gelirlerini bankadan tahsil etmeyenler,

Yararlanamazlar.

İstisnadan faydalanma şartlarını kaybeden veya istisna şartlarını ihlal eden mükelleflerin istisnadan faydalanılamayan

dönemler için geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Defter Tutma yok

Belgelerin Muhafazası zorunlu

Gider Pusulası ve Banka Dekontu ile Tevsik zorunlu

KDV Beyanı yok

Muhtasar beyanname yok



7338 sayılı kanun ile GVK Mük.121. maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

Maddenin 121/2 bendi «indirim hesaplanacak beyannamenin ait olduğu yıl ve

önceki 2 yıl içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen

veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması» hükmü «KESİNLEŞMİŞ

OLMASI KOŞULUYLA tarhiyat bulunmaması olması» yönünde değiştirilmiştir.

GVK Mük.121. maddesine parantez içi hüküm eklenerek «kesinleşen bir tarhiyat

olması durumunda dahi, bu tarhiyatın indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait

olduğu yıl için geçerli olan indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması halinde şart ihlal

edilmiş sayılmayacaktır» şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 01.01.2022 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde indirim tutar

sınırının tavanı olan tutarın %1’ini (2022 yılı için 2.00.000 TL * %1= 20.000 TL)

aşmayan kesinleşmiş tarhiyat olması durumu indirimden yararlanmaya engel teşkil

etmeyecektir.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA  DEĞİŞİKLİK
KESİNLEŞMİŞ TARHİYAT ŞARTI

(1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde
uygulanmak üzere 26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)



Mükerrer 121 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci

cümlesinde yer alan ; «indirimin hesaplanacağı beyannamenin

ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir

vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının

indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan

tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır» şeklindeki

hüküm de madde metninden çıkarılmıştır.

Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması gereken vergi

beyannameleri yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi

beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar,

muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile katma değer

vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri ile

sınırlandırılmıştır.

İndirimden Yararlandıktan Sonra Yapılan Tarhiyat Olması Durumunda 
İndirimden Yararlanılamayacağına Dair Düzenleme Kaldırılmıştır



VERGİ USUL  
KANUNUNDA 

YAPILAN 
DÜZENLEMELER



ELEKTRONİK OLARAK TUTULAN DEFTERLERDE TASDİKUYGULAMASI
(Yayımı tarihinde -26 Ekim 2021- yürürlüğe girdi.)

«Elektronik Defter Genel Tebliği» uyarınca ilk aya ait beratın alınması «açılış onayı» 

son ayına ait beratın alınması ise kapanış onayı, diğer aylara ait beratın alınması ise

ilgili aylara ait defterlerin «noter onayı» yerine geçmektedir.

Ancak söz konusu berat ve onayların tasdik yerine geçeceğine dair kanunda bir hüküm

yoktu.

VUK’a eklenen «Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik» başlıklı 226/A maddesi ile 

birlikte;

1. Elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması,

2. Elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı

tarafından belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanması

VUK uygulamasında tasdik hükmünde sayılacaktır.

Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya 

yapılmaması durumunda defterler tasdik ettirilmemiş sayılır. 

VUK 352 USULSÜZLÜK CEZASI

«8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış 

olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik 

ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)»



GİDER PUSULASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNAN HALLER, DÜZENLEME
SÜRESİ VE GİDER PUSULASI YERİNE GEÇECEK  BELGELER

(01Kasım 2021de yürürlüğe girdi.)

VUK’ta yapılan düzenleme ile VUK’un «Gider Pusulası» başlıklı

234.maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

Düzenleme öncesi gider pusulası vergiden muaf esnafa yaptırılan

işler veya onlardan satın alınan emtia için düzenleniyordu.

Düzenleme sonrası ise gider pusulası VUK kapsamındaki belgeleri

düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırılan işler veya

onlardan satın alınan emtia için düzenlenebilecektir.

Düzenlemede, bu belge için düzenleme sınırı 7 gün olarak

belirlenmektedir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider

pusulası hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. (Ayrıca 353. maddesinin

1 numaralı bendinde değişikliğe gidilerek 7 gün içinde

düzenlenmemesi halinde %10 özel usulsüzlük cezası getirildi)



GİDER PUSULASIDÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNAN HALLER, DÜZENLEME SÜRESİ VE GİDER
PUSULASI YERİNEGEÇECEK  BELGELER

(01Kasım2021de yürürlüğe girdi.)

Düzenlemeyle birlikte, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi 

yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adları ile soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) 

ve adreslerini ve tarihi ihtiva etmek şartıyla;

1- Mal/Hizmetin bedelinin 7 gün içinde satıcıya, banka, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları, Posta ve Telgraf

Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgelerin,

2- Satın alınan malların gider pusulasıdüzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, yukardaki kurumlar 

aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgelerin ,

3-Belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının,yaptıkları işler veya sattıkları

mallar için düzenledikleri belgelerin (ödeme emri belgesi vb.),

gider pusulası yerine geçeceği, ayrıca gider pusulasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. 

Böylelikle, araç alım ve satımları, vergi kaydı olmayan ve belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan arsa 

sahipleri ile yapılan işlemler ve kira ödemeleri vb. işler için dekont varsa gider pusulası düzenlenmesine 

gerek bulunmamakta.



MALİYET BEDELİTANIMI DEĞİŞMİŞTİR
(26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)

Maliyet Bedeli Madde 262

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum 

giderlerin toplamını ifade eder.(7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük:26.10.2021)Aşağıda sayılan giderler de maliyet 

bedeline dâhil edilir:

a) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, 

nakliye ve montaj giderleri,

b) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, 

danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,

c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği 

tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu 

kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında 

göstermekte mükellefler serbesttirler.),

ç) İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri,

d) Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan.hibeler maliyet bedelinden 

indirilir

İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer 

vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler 

arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.



MALİYET BEDELİNE EKLENMESİ 

ZORUNLU İHTİYARİ

İktisadi kıymetin iktisap edilmesi 

veya değerinin artırılması ile 

doğrudan ilgili harcamalar 

(emtia dahil) 

gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, 

boşaltma, nakliye ve montaj giderleri
Diğer harcamalar

resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer 

tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,
Diğer harcamalar

İktisadi kıymetin finansmanında 

kullanılan krediler

faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; 

emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer 

iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere 

alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile 

söz konusu kredilere ilişkin giderler 

Faiz giderleri ile kur farklarının; emtiada 

emtianın stoklara girdiği tarihten sonraki 

kısım, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi 

kıymetin envantere alındığı hesap 

döneminden sonraki kısım

İktisadi kıymetin (emtia dahil) 
stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki 

depolama ve sigorta giderleri

stoklara veya envantere alındığı tarihten 

sonraki depolama ve sigorta giderleri

Gayrimenkullerde mevcut bir 

binanın 

satın alınarak yıkılmasından ve arsasının 

tesviyesinden mütevellit giderler

İktisadi kıymetin (emtia hariç) 

iktisap edilmesi veya değerinin 

artırılması ile ilgili olan 

özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma 

değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri 

vergisi ile kaynak kullanımını destekleme 

fonu

İktisadi kıymetin (sadece emtia 

için) iktisap edilmesi veya 

değerinin artırılması ile ilgili olan 

özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer 

vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile 

kaynak kullanımını destekleme fonu



AMORTİSMAN UYGULAMASINDA GÜN ESASI
(26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)

 Bu uygulamadan dileyen mükellefler yararlanabilecektir.

 Uygulama, aktife yeni kaydedilecek kıymetler için uygulanacak.

 Binek otomobiller bu uygulama dışında olup, bu kıymetler için AY ESASI devam edecek.

 Kıymetin kullanıma hazır olduğu tarihte başlanacak.

 Kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırılacak.

 Gün hesabında, HMB’nın ilan edeceği faydalı ömür süreleri 365 ile çarpılarak hesaplanacak.

 Mükelleflerce ister seçimlik olarak GÜN ESASI, isterse YIL ESASI seçilsin,

bu yöntem İZLEYEN DÖNEMLERDE DEĞİŞTİRİLEMEYECEKTİR.

VUK’un «Amortisman Nispetlerinin İtibar Tarihi» başlıklı 318. maddesine, mükelleflerce GÜN ESASININ

seçilmesi halinde amortisman başlangıcı için VD’ne yapılan müracaat tarihinin esas alınmasına ilişkin

cümle eklenmiştir.



FAYDALI ÖMRÜN MÜKELLEFLERCE BELİRLENMESİ

 Bu uygulamadan dileyen mükellefler yararlanabilecektir.

 Bakanlığın belirlediği faydalı ömürden kısa olmamalı, (ÖRN: 5 Yıl faydalı ömrü olan

demirbaş için 10 yıl kullanım ömrü belirlenebilecektir.) Belirlenen süre,

 Bakanlıkça belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz.

 Her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla uygulanacak. Yani NORMAL AMORTİSMAN

yöntemine göre oran belirlenecek. (Örn: 10 yıl belirlenen demirbaş için her yıl

amortisman oranı 1/10=%10 olarak hesaplanacak)

 Azalan bakiyeler uygulanamaz.

 Bu yöntemin tercih edildiği hususu, kıymetin aktife alındığı tarihi barındıran

geçici vergi dönemi sonuna kadar belirlenmelidir.

 Kanun lafzına bakıldığında, bu yöntemin uygulanabilmesi için tercih hakkının ortaya

konulması gerekir. Eğer mükellefler geçici vergi dönemi sonuna kadar tercih hakkını

ortaya koymazlar ise, doğrudan bakanlıkça belirlenmiş faydalı ömrü kabul ettiği

anlaşılılabilir.

 Mükelleflerce belirlenen faydalı ömür süresi (buna bağlı ortaya çıkan oran) İZLEYEN

DÖNEMLERDE DEĞİŞTİRİLEMEYECEKTİR.



DAVA VE İCRA TAKİBİNE DEĞMEYECEK ALACAKLAR 
MİKTAR  OLARAK BELİRLENİYOR
(26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)

VUK’un «Şüpheli Alacaklar» başlıklı 323. maddesinin birinci fıkrasının

(2) numaralı bendi; «Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla

istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve

icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar, şüpheli alacak

sayılır» şeklindeydi.

Düzenleme ile birlikte, 323. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı

bendinde yer alan hüküm; “Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan

fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan

3.000 Türk lirasını aşmayan” şeklinde değiştirilmiştir.

İşletme hesabı esasına tabi olanlar

İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler de, kanun kapsamında

tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve

bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde

defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek

şekilde, kaydedebileceklerdir.



YENİLEME FONU İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
(Yayımı tarihinde -26 Ekim 2021- yürürlüğe girdi.)

Düzenleme ile birlikte, VUK’un «Amortismana Tabi Malların Satılması» başlıklı 328. maddesinde ve

«Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı» başlıklı 329. maddesinde düzenlemeye gidilmektedir.

YENİLEME FONUNDA BEKLEME SÜRESİ:

Yapılan düzenleme sonrasında mükellef lehine çözümleme yapılmıştır. Bundan böyle satış karı/sigorta

tazminat fazlası; satışın yapıldığı yılı takip eden yıl 1. yıl sayılarak 3. takvim yılının sonuna kadar yenileme

fonunda bekletilebilecektir.

Örn: 2022 yılında yapılan satış sonrası oluşan kar, 2023 yılı 1. yıl sayılmak suretiyle 2025 yılı sonuna kadar

yenileme fonunda bekletilebilecektir.



SATILAN KIYMET YERİNE FARKLI SAYIDA KIYMET ALINMASI :

 Mevcut düzenlemede; satılan kıymet yerine farklı sayıda kıymet

alınabileceğine dair açıklık bulunmamaktaydı.

 Düzenleme sonrasında; satılan kıymet yerine bir veya birden fazla (AYNI NEVİDE) kıymet alınabilecektir. Yani

yeni alınacak iktisadi kıymetin sayısında sınır bulunmamaktadır. Örn: satılan kamyon yerine iki adet kamyon satın

alınabilecek ve oluşan satış karı bu iki kamyonun amortismanından itfa edilebilecektir.

 Bu durumda, ikinci yahut üçüncü aynı nevide kıymetin alınabileceği varsayımıyla kar, 3. yılın sonuna

kadar fonda bekletilebilecektir.

 Satılan kıymet yerine, bir veya birden fazla finansal kiralama yoluyla da kıymet edinilebilecektir.

 BİNEK OTODA DURUM NASIL OLACAK?

 YENİ KIYMET DEĞERİ FONDAN AZ OLURSA kalan bakiye 3. yılın sonuna kadar bekleyebilir

.



DİĞER KANUNLARDA  
YAPILAN 

DÜZENLEMELER



5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci

paragrafından sonra gelmek üzere yeni bir paragraf

eklenecektir.

Düzenlemeyle beraber, yurt dışı kaynakların, ülke sınırları içine

girmesini özendirmek maksadıyla, %50 olarak uygulanmakta

olan nakdi sermaye artırımına ilişkin indirim oranı, yurt

dışından getirilecek nakitle karşılanan kısmı (KISMİ

UYGULAMA) için yüzde 75 olarak uygulanabilecektir.

VARLIK BARIŞIYLA YURTDIŞINDAN GELEN NAKİT

KARŞILIĞI FONUN SERMAYEYE İLAVESİNDE

UYGULANABİLİR Mİ?

YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK SERMAYELER İÇİN ARTIRIMLI  
NAKTİ SERMAYE İNDİRİMİ UYGULAMASI

(26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)



5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir.

Değişiklikle beraber; yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının

uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10'luk kısmı yatırıma katkı tutarının %10’luk kısmı,

 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar

(Haziran sonu) talep edilmesi şartıyla,

 Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç, tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek

suretiyle kullanılabilecektir.

% 10 SINIRI

 Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla

kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarınyarısından fazla olamaz.

 diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım

harcamalar üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarının %10’undan fazla olamaz.

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YARARLANILACAK YATIRIMA  KATKI 
TUTARININ %10’U VERGİ BORÇLARINDAN MAHSUP  EDİLEBİLECEK

( 26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)



TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YARARLANILACAK YATIRIMA  KATKI 
TUTARININ %10’U VERGİ BORÇLARINDAN MAHSUP  EDİLEBİLECEK

( 26 Ekim 2021 de yürürlüğe girdi.)
YATIRIM TUTARI 10.000.000,00 10.000.000,00 

YATIRIMA KATKI ORANI 55% 55%

YATIRIMA KATKI TUTARI 5.500.000,00 5.500.000,00 

YATIRIMA KATKI TUTARININ % 10 U 550.000,00 550.000,00

YARARLANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI 3.000.000,00 5.050.000,00 

KALAN YATIRIMA KATKI TUTARI 2.500.000,00 450.000,00 

FİİLEN YAPILAN HARCAMA 3.000.000,00 7.000.000,00 

FİİLEN YAPILAN HARCAMALAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN YATIRIMA KATKI TUTARI 

(FİİLEN YAPILAN HARCAMA X %55)
1.650.000,00 3.850.000,00 

1. SINIR ( YARARLANILMAYAN-KALAN YATIRIMA KATKI TUTARI/2) 1.250.000,00 225.000,00 

2. SINIR (FİİLEN YAPILAN HARCAMALAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN YATIRIMA 

KATKI TUTARI X%10)
165.000,00 385.000,00 

DİĞER VERGİLERE MAHSUP EDİLECEK TUTAR ( DÜŞÜK OLAN SINIR) 165.000,00 225.000,00 
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Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesine eklenen yedi ve sekizinci fıkralar ile

- İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1

puan indirimli uygulanır.

- Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim

faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

- İmalatçılar için % 1 uygulanması halinde, aynı zamanda ihracatı da varsa ihracata isabet eden kısmı için

ayrıca indirim uygulanmayacaktır.

Yukarıdaki kazançlara uygulanacak olan indirimli oranlar, 32 nci madde kapsamındaki diğer indirimler

uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.

(Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen
kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve
elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile
sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap
döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan
indirimli olarak uygulanır.)

İhracat ve İmalattan Elde Edilen Kazançlara Sağlanan KV İndirimi

01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanacak
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Döviz varlıkların VADELİ TL Hesabına Çevrilmesi Halinde 
Vergilendirilmeme

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 14 ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün

desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak;

- kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin

verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk

lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda

- a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila

31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

- b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan

kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda

elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Bu istisnadan bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri de yararlanacaktır.

Not: 26 Mayıs 2022 tarihinde yasalaşan 7407 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde

değişiklik yapılarak kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı

paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve

kâr paylan ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna kapsamına alınmıştır. Gelir vergisi mükellefleri ????

Ayrıca Cumhurbaşkanına 30/6/2022 tarihli veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de

istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmiştir.



Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını;

- 17 Şubat 2022 tarihine kadar TL ye çevirmemeleri halinde,

- 17 Şubat 2022 tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına çevirmeleri

durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına

çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak

üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna

olacaktır.

Burada 31.12.2022 tarihine kadar bir yada birden fazla tekrarlanarak hesap açılması mümkün olup, bu

istisna uygulanacaktır. (Merkez Bankası Tebliği)

Aynı şekilde 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı

paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak

mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr paylan ile diğer kazançlar istisna kapsamında olacaktır.

Döviz varlıkların VADELİ TL Hesabına Çevrilmesi Halinde 
Vergilendirilmeme



Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak

işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini

- 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında

dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve vadeli hesaba bağlamaları

durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden

kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar

kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Kanunla sağlanan istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan

gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacaktır.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde

kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası

kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.”

Altın varlıkların VADELİ TL Hesabına Çevrilmesi Halinde 
Vergilendirilmeme

31.12. 2022 
YE KADAR



DÖVİZ

31/12/2021 tarihli 

bilançolarında yer alan 

yabancı paralarını, En Geç 17 

Şubat 2022 tarihine kadar 

Türk lirasına çevirmeleri 

(en az üç ay vadeli Türk lirası 

mevduat ve katılma 

hesaplarında 

değerlendirmeleri)

DÖVİZ

31/12/2021 tarihli

bilançolarında yer alan

yabancı paralarını 2022 yılı

sonuna kadar dönüşüm

kuru üzerinden Türk lirasına

çevirmeleri (en az üç ay

vadeli Türk lirası mevduat

ve katılma hesaplarında

değerlendirmeleri)

DÖVİZ

31/12/2021 tarihli 

bilançolarda yer almasa dahi 

31/3/2022 ve 30/06/2022 

tarihli bilançolarında yer 

alan yabancı paraların 2022 

yılı sonuna kadar Türk 

lirasına dönüştürülmesi ,

(en az üç ay vadeli Türk 

lirası mevduat ve katılma 

hesaplarında 

değerlendirmeleri)

ALTIN

31/12/2021 tarihli

bilançolarında yer alan altın

hesabı ile bu tarihten sonra

açılacak işlenmiş ve hurda

altın karşılığı altın hesabı

bakiyelerini 2022 yılı sonuna

kadar dönüşüm fiyatı üzerinden

Türk lirasına çevirmeleri,

(en az üç ay vadeli Türk lirası

mevduat ve katılma

hesaplarında değerlendirmeleri )

dönem sonu değerlemesinden 

kaynaklanan kur farkı 

kazançlarının 1/10/2021 ila 

31/12/2021 tarihleri 

arasındaki döneme isabet 

eden kısmı,

Türk lirasına çevrilen 

hesaplarla ilgili oluşan kur 

farkı kazançları, vade 

sonunda elde edilen faiz ve 

kâr payları ile diğer 

kazançlar istisna

oluşan kur farkı 

kazançlarının, geçici vergi 

dönemi sonu 

değerlemesiyle Türk 

lirasına çevrildiği tarih 

arasına isabet eden kısmı 

ile dönem sonu 

değerlemesinden 

kaynaklananlar da dâhil 

olmak üzere vade sonunda 

elde edilen faiz ve kâr 

payları ile diğer kazançlar 

istisna

tahakkuk ettirilecek 

faiz ve kâr paylan ile 

diğer kazançlar istisna

(şu an 31.03.2022 tarihli 

bilançoda yer alan 

dövizler için geçerli)

Türk lirasına çevrildiği 

tarihte oluşan 

kazançlar ile dönem 

sonu değerlemesinden 

kaynaklananlar da 

dâhil olmak üzere vade 

sonunda elde edilen faiz 

ve kâr payları ile diğer 

kazançlar kurumlar 

vergisinden müstesna



7394 SAYILI KANUN İLE 

YAPILAN DÜZENLEMELER

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı 

Selahattin GÖKMEN

Yeminli Mali Müşavir
sgokmen@mentalymm.com.tr

mailto:sgokmen@mentalymm.com.tr


1. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN REKLÂM GİDERLERİ

2. DOKTORLARIN ÜCRETLERİNİN SERBEST MESLEK KAZANCI OLDUĞU 

HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR

3. SERMAYE TAMAMLAMA FONUNUN VERGİLENDİRİLMEYECEĞİNE DAİR 

DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

4. BAZI KURUMLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNE 

GİDİLMİŞTİR.

5. YABANCILARA İSTİSNA KAPSAMINDA KONUT VE İŞYERİ TESLİMİNDE ELDE 

TUTMA SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6. İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIMLARDA İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN 

TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI

7. AR-GE FAALİYETİ SONUCU GELİŞTİRİLEN ELEKTRİKLİ MOTORLU TAŞIT 

ARAÇLARINI İMAL EDENLERE VERİLEN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNDE 

KDV İSTİSNASI

8. KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER



Kanunen Kabul Edilmeyen Reklâm Giderleri
(15.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir)

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4. maddesiyle;

• Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ

sağlayıcılarına, maddede belirlenen kapsamda temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü

getirilmiş

• bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan

gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesinin yasaklanması

öngörülmüştür.

7394 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi hükmüyle yapılan düzenleme çerçevesinde,

yukarıda özetlenen düzenleme kapsamında, hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen

reklamların giderleri ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde dikkate

alınamayacaktır.

Örneğin Google, Facebook yada İnstagram vb sosyal sağlayıcılar için BTK tarafından reklam

verme yasağı cezası verilirse, bu durumda verilen reklamların giderleri ve bunlara ait KDV

kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

BTK’nın kararlarını da takip edeceğiz artık…..



Doktorların Ücretlerinin Serbest Meslek Kazancı Olduğu Hüküm Altına Alınmıştır
(15.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir)

Kanunun 2. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesine eklenen hükümle, serbest meslek

mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere

istinaden; özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten

doktorlar ile topta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin gelirlerinin serbest meslek erbabı

olarak vergilendirilmesi hükme bağlanmıştır.

Maddeyle, Gelir Vergisi Kanununda deiişiklik yapılmakta olup serbest meslek miikellefiyeti bulunan ve

ayrı bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel

sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten dişhekimleri

dahil hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin gelirlerinin ücret olarak mı

serbest meslek kazanc1 olarak mı vergilendirileceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi

hedeflenmiştir.

Yapılan düzenleme ile bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik

faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının

serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi sağlanmaktadır

Yeni düzenleme, Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Sermaye Tamamlama Fonu
(15.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte
ikisine eşit veya bu tutardan çok olması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) TTK’nin 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
c) Sermayenin artırılmasına,
karar verebilmektedir.
Sermayenin tamamlanması, bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından kapatılmasıdır. Bu tutarlar 
karşılıklsız olarak şirkete konulduğundan kurum kazancı olarak değerlendiriliyordu.

Kanunun 23. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesine eklenen fıkra ile Türk Ticaret Kanunu’nun 376.
maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan
kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması hükme bağlanmıştır.



7351 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesine eklenen yedi ve sekizinci

fıkralar ile

- İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1

puan indirimli uygulanır.

- Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim

faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

- İmalatçılar için % 1 uygulanması halinde, aynı zamanda ihracatı da varsa ihracata isabet eden kısmı

için ayrıca indirim uygulanmayacaktır.

Yukarıdaki kazançlara uygulanacak olan indirimli oranlar, 32 nci madde kapsamındaki diğer indirimler

uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.

İhracat ve İmalattan Elde Edilen Kazançlara Sağlanan KV İndirimi

01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanacak



Bazı Kurumlar İçin Kurumlar Vergisi Oranı
(15.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir)

Kanunun 25. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan değişiklikle, aşağıdaki kurumlar için

kurumlar vergisi oranı %25’e çıkartılmıştır.

• Bankalar

• 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler

• Elektronik ödeme ve para kuruluşları

• Yetkili döviz müesseseleri

• Varlık yönetim şirketleri

• Sermaye piyasası kurumları

• Sigorta ve reasürans şirketleri

• Emeklilik şirketleri

Bu düzenlemeler çerçevesinde sayılan kurumların, 2022 yılı ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamelerinden

başlamak üzere, 2022 ve sonrası hesap dönemlerine ilişkin kazançlarının %25, diğer kurumların ise 2022 hesap dönemi

kazançları %23, sonraki dönem kazançlarının ise %20 oranında vergilendirilecektir.

ihracatçı yada imalatçı kurumlar için ise 2022 ve devamında 1 puan kurumlar vergisi indirilerek uygulanacaktır.

İlk defa halka açılan ve en az % 20 si halka açık şirketler ise 5 hesap dönemi 2 puan kurumlar vergisi indirilerek

uygulanacaktır



KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI



Yabancılara İstisna Kapsamında Konut ve İşyeri Tesliminde Elde
Tutma Süresinde Değişiklik Yapıldı

(1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca,

- konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye
getirilmek kaydıyla,

- çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,

- Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve
bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara

yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisnadır.

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde ise zamanında
tahsil edilmeyen verginin, tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.

7394 sayılı Kanun’la ilgili maddede yapılan değişiklik ile, kanun maddesinde sayılanlara KDV’siz olarak

konut ve işyeri satışında, bu taşınmazları elde tutma süresi bir yıldan üç yıla çıkartılmıştır.

Yeni düzenleme, Kanun’un yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girmiştir.



İmalat Sanayiine Yönelik Yatırımlarda İnşaat İşlerine İlişkin 
Teslimlerde KDV İstisnası

(1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir)

Kanunun 11. maddesiyle 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklikle; imalat sanayii ile
turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve
hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Yapılan değişiklik ile katma değer vergisinin iadesine ilişkin düzenlemenin, istisna düzenlemesine
dönüştürülmüştür.

Kanun düzenlemesi 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce kanun maddesi
kapsamında teşvik belgeli yatırım için yüklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade alınması
uygulamasına son verilmiştir. (30.04.2022 ye kadar yüklenilip indirilemeyen KDV’nin iadesi mümkün mü? 42 nolu
KDV Tebliği 28.05.2022 de yayımlandı).



28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV 

Oranlarında Yapılan Değişiklikler 
(Bu Değişikliklerin Uygulamasına 
İlişkin Yayımlanan 41 Nolu KDV 

Tebliği)

Selahattin GÖKMEN

Yeminli Mali Müşavir
sgokmen@mentalymm.com.tr

mailto:sgokmen@mentalymm.com.tr


1. KONUT TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

2. ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

3. İKİNCİ EL OTOMOBİL TİCARETİNDE UYGULANACAK KDV

ORANI

4. DEMİR VE ÇELİK ÜRETİMİ TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UYGULAMASI

5. İSTEĞE BAĞLI TAM KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

6. YAPIM İŞLERİNDE 4/10 TEVKİFAT OLAYI



Konut Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında yapılan yukarıdaki değişiklikler, Kararın yayımını
izleyen aybaşı olan 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin açıklama ve örnekler
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 41 nolu KDV Tebliğinde yer almaktadır.

Konut Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

Konut teslimlerinde 1 nisan 2022 tarihinden itibaren alınan ruhsatlar için:

a) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı
alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri
çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %1,

b) Yukarıda belirtilenler dışındaki konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %8,

c) Her iki guruba giren konutların net alanı 150 m²’yi aşan kısmı %18, oranında vergilendirilecektir.



Konut Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı 

1 Nisan Öncesi Ruhsat Olanların Durumu

Cumhurbaşkanı kararı öncesi sadece net alanı 150 m²’ye kadar olan konutlar için,

 Büyükşehir dışında olan yerlerde % 1 KDV,

 Büyükşehirlerde ise yapı ruhsat tarihine ve arsa birim m² değerine göre %1, %8 veya %18 oranları uygulanıyordu.

1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler
kapsamında inşa edilen konutlar için 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikten önceki uygulanma geçerli olacağı da ilgili
kararın 10. Maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre 1 Nisan 2022 tarihi öncesi ruhsat almış inşaatlarda net 150 m2’ye kadar konutlarda;

 Büyükşehir belediye dışındaki yerlerde net 150 m2’ye kadar konutlarda % 1 KDV

 Büyükşehir belediye sınırları içindeki yerlerde ise ruhsat alım tarihi itibariyle geçerli olan arsa birim m² değerine göre, net 150 m2’ye kadar
konutlarda %1, %8 veya %18 oranları uygulanacaktır.

 Net 150 m2 üzeri konutlarda ise tamamı için % 18 uygulanacaktır.

1 Nisan Sonrası Ruhsat Alanların Durumu

1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınacak ruhsatlarda ise şehir yada arsa birim m2 ayrımı olmaksızın;

 Net 150 m2 ye kadar % 8,

 Net 150 m2’ yi aşan m2 için % 18 uygulanacaktır.



Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı 

1 Nisan’dan sonra yapılacak arsa ve arazi teslimlerinde % 8 KDV uygulanacaktır.

Kat karşılığı inşaat işi kapsamında ruhsatı 1 Nisan 2022 öncesi alınmış olan konut projelerinde konut için eski

oranların geçerli olacağı belirtilmiş iken, arsa teslimlerinde böyle bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla, ruhsatın

1 Nisan 2022 öncesi olup olmadığına bakılmaksızın 1 Nisan 2022 tarihinden sonra yapılacak olan tapu işlemleriyle

arsa sahibinin arsa teslimlerinde % 8 KDV uygulanacaktır.

Bu durum, 1 Nisan 2022 öncesi ruhsatlı işlerde,

 müteahhidin eski hükümler kapsamında 150 m2 üzeri arsa sahibine konut tesliminde KDV % 18

uygulamasına,

 arsa sahibinin ise arsa tesliminde % 8 KDV uygulamasına sebep olacaktır.



Demir ve Çelik Üretimi Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b)

bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

BELİRLENMİŞ ALICILARDAN YAPILAN ALIMLARDA TEVKİFAT YOK. BELİRLENMİŞ ALICILARA

YAPILAN SATIŞLARDA TEVKİFAT VAR.

- demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden

üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz,

- bu safhalardan sonraki bütün el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.

- demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer

hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki

teslimlerinde tevkifat uygulanır.

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her

türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak

haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler

girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit,

çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.”



İsteğe Bağlı Tam KDV Tevkifatı Uygulaması

Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, KDV Genel Uygulama 

tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen işlemlere ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının 

bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyebileceklerdir.  

İsteğe bağlı tam tevkifat için

- Yazılı sözleşme yapılması zorunludur

- Bu sözleşmenin bir yıllık olması ve sözleşmenin birer örneğinin bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekiyor

- Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilemiyor.

- Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmek isteniyorsa, sözleşm̧enin aynı süreyle yenilenmesi 

gerekiyor.

- Belirlenmiş işlemlere ilişkin alımlarında hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemesi gerekiyor.

- Tam tevkifat yapılan satıcı yüklendiği KDV’yi indirim ile gideremez ise KDV iadesi alabilir.



İsteğe Bağlı Tam KDV Tevkifatı Uygulaması

Tam KDV tevkifatı uygulanacak işlemler aşağıdaki gibidir (kısmi tevkifat kapsamına girenler için)
- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt- proje hizmetleri
- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler
- Makine, teçhizat, demirbaş̧ ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
- Yemek servis ve organizasyon hizmetleri
- İşgücü̈ temin hizmetleri
- Yapı denetim hizmetleri
- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri
- Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri
- Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetler
- Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler
- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
- Taşımacılık hizmetleri
- Her türlü̈ baskı ve basım hizmetleri
- Kamu özel işbirliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler
- Ticari reklam hizmetleri.
- Külce metal teslimleri
- Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi
- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atık teslimleri
- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslim
- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri
- Ağaç̧ ve orman ürünleri teslimi
- Demir-çelik ürünlerinin teslimi



YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI
Yapım İşlerinde;

- Belirlenmiş alıcılara karşı yapılan işlerin tamamı,
- KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte 

ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde
alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

- Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması 
halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.
Yapım işleri;

- - Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, 
haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin 
her türlü inşaat işleri. 

- - Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık 
sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, 
güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat 
işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) 

- - Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte 
imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler.

Alt Taşeronlarda Tevkifat
- Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım 

işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. 
- Ana taşeronun proje bedelinin 5 milyon TL ve üstü olması halinde alt taşeronlar için bedel sınırı olmaksızın 4/10 tevkifat

olacaktır.
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1. SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN VERİLEN KEFALET SENETLERİNİN

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMESİ

2. GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN

DÜZENLEME

3. FATURA VB. BELGELERİN DÜZENLENMEMESİ, ALINMAMASI, VERİLMEMESİ VB.

HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ ARTIRILMASINA

YÖNELİK DÜZENLEMELER

4. E-TİCARET KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN MUHAFAZA, İBRAZ VE

ELEKTRONİK BİLDİRİMLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE

UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ AYRI VE ARTIRIMLI OLARAK

UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

5. NAKDİ SERMAYE ARTIRIMI İNDİRİMİNİN UYGULANACAĞI SÜRENİN

SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME

6. VARLIK BARIŞI UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER



Nakdi Sermaye Artırımı İndiriminin Uygulanacağı Sürenin Sınırlandırılmasına 

Yönelik Düzenleme

7417 sayılı Kanunu 49 uncu maddesiyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi

Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü

paragrafında yapılan düzenleme sonrasında nakdi sermaye artırımı

indirimi düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına

ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği

hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi şeklinde

değiştirilerek sınırlandırılmaktadır.

Mevcut artırımda bulunmuş olanlar da 5 yıl sınırlamasına tabi

7417 Sayılı Kanun’un 50 inci maddesiyle, 5520 Sayılı KVK’ya Geçici

15’inci madde eklenmiştir. Söz konusu Geçici Maddenin 13 numaralı

fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde; KVK Geçici 15 inci maddesinin

yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya

ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5

hesap dönemi (2022,2023,2024,2025,2026 yılı) için uygulanacaktır.

Böylelikle önceki dönemlerde artırım yapmış ve indirimden faydalanmış

olan mükelleflerin, geçmiş dönemlerde faydalandıkları dönem sayısına

bakılmaksızın 2022 yılı dahil beş hesap dönemi daha indirimden

faydalanmalarına devam etmeleri söz konusu olacaktır.

2022 2023

2024 2025

2026



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

5520 Sayılı KVK’ya aşağıda hükümlerine yer verilen Geçici 15’inci

madde eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile 05.07.2022 tarihinden itibaren yeni bir

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI hayata geçirilmiştir. Söz konusu

uygulamada ana hatları itibariyle öne çıkan hususlara aşağıda yer

verilmiştir:

1. Varlık Barış uygulamasında BİLDİRİM veya BEYAN şeklinde iki

başvuru yöntemi vardır.

2. Yurtdışında bulunan varlıkların varlık barışı uygulamasına konu

edilmesi için Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bir BİLDİRİM

yapılması gerekir. Yurtdışı varlıkların ayrıca vergi dairesine bir

beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Yurtiçinde bulunan

varlıkların varlık barışı uygulamasına konu edilmesinde ise vergi

dairesine BEYAN’ın yapılması gerekir.

Bildirim ve beyan için son süre 31 MART 2023 olup, bu sürenin uzatım 

yetkisine dair herhangi bir hüküm kanun metninde yer almamaktadır.

31 MART 2023 tarihine kadar birden fazla bildirim ve beyan 

yapılabilir.



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Kapsama Giren Varlıklar

1. Yurtdışında bulunan varlıklardan; PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE

PİYASASI ARAÇLARI varlık barışı bildirimine konu ediliyor. Bir önceki varlık barışı ile aynı unsurlar bu yeni

varlık barışına da konu edilebilmektedir.

2. Yurtdışında bulunan GAYRİMENKUL(taşınmaz) varlıklar varlık barışı bildirimine konu edilmeyecek.

3. Yurtiçinde bulunan varlıklardan PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE

PİYASASI ARAÇLARI VE TAŞINMAZLAR varlık barışı beyanına konu edilebilmektedir.

Yurtiçi Ve Yurtdışı Varlıklar İçin Varlık Barışı Uygulamasına Başvuru İçin Gelir Veya Kurumlar Vergisi

MÜKELLEFİ Olma Şartının Bulunmamaktadır

1. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da madde hükümlerinden

2. Vergi mükellefiyeti olmayan gerçek veya tüzel kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla

banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu tevsik edici belgelerle kanıtlamaları

zorunludur.



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Yurt Dışı Varlığın Bildirimine Rağmen Türkiye’ye Getirilmesi Esastır.

Yurtdışında bulunan ve varlık barışı bildirimine konu edilen varlıkların, banka veya aracı kurumlara bildirim

yapılmasından itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda

açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekir. Bu şart yerine getirilmediğinde varlık barışı uygulamasından

yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bildirimi Yapılan Yurt Dışı Varlığın Türkiye’ye Getirilmesi Gerekmeyen Durum

Bankaya bildirilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi şartının iki istisnasına kanun maddesinde yer verilmiştir.

- Birincisi yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve yeni kanunun yürürlük tarihi

itibariyle kanuni defterde kayıtlı olan KREDİLERİN 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması,

- İkincisi ise kanunun yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurtdışında

bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yeni kanunun yürürlük tarihinden

önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış ve söz konusu avans hesabının en geç 31/3/2023 tarihine kadar

kanuni defter kayıtlarından düşülmüş olması halidir.

Bu iki durumdan herhangi bir olduğunda, yurtdışı varlık bildirimine konu edilen varlıkların Türkiye’ye getirilme

veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlardaki hesaba transfer edilmesine gerek kalmayacaktır.



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Bildirilen Varlıkları Kanuni Defterlere İşlenmesi ve Fon Hesabına Alınması

1. Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler, kanuni defterine kaydettikleri kıymet için karşı hesap olarak pasifte özel

bir fon hesabını kullanacaklardır.

2. Bu özel fon hesabı İKİ YIL geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla

kullanılamayacaktır. Bu durum, yeni varlık barışı düzenlemesinde önceki varlık barışı düzenlemesinden farklı

olarak dikkat edilmesi gereken özel bir hükümdür.

3. Diğer taraftan işletmenin tasfiye edilmesi halinde bu tutarlar vergilendirilmeyecektir. Fon hesabında tutulan bu
tutarların, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20
nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır.

4. İşletme hesabı defteri tutanlar ile serbest meslek kazanç defteri tutanlar da varlık barışı bildirimi veya beyanına

konu ettiği yurtdışı veya yurtiçi varlıklarını defterlerinde göstereceklerdir. Söz konusu mükelleflerin defterlerinin bir

tarafında GELİRLER diğer tarafında GİDERLER kayıt altına alındığından, söz konusu varlıkların defter kaydına alınması

işleminde, varlık tutarı hem gelir hem gider tarafına eş anlı kayıt yapılması yeterli olacaktır.



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Gayrimenkullerin İşletmeye devri Tapu Harcından İstisnadır.

1- Gayrimenkullerin işletme kayıtlarına alınması ve işletmeye devrine ilişkin olarak tapuda yapılacak işlemlerden,

TAPU HARCI alınmayacağı kanun hükmünde yer almıştır. Bu husus önemli bir yeniliktir, zira önceki varlık barışı

düzenlemesinde gayrimenkullerin işletme kayıtlarına alınması süreci bakımından gerekli olan işletme üzerine devir

işlemlerinde tapu harcı ödenmekteydi.

İşletmeye Devredilen Taşınmaz Sebebiyle Doğacak Kar GVK Kapsamında Vergilendirilmeyecek

2- Ayrıca bu hususta yapılan önemli bir düzenleme de işletmeye devir eden kişiler bakımından, söz konusu

gayrimenkullerin Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesi kapsamında “elden çıkarma” olarak

kabul edilmeyecek ve devir eden kişiler bakımından değer artışı kazancına konu edilmeyecektir.



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Bildirilen Yada Beyan Edilen Varlıklar Üzerinden % 3’e kadar Vergi Ödenecek

Banka Ve Aracı Kurumlara Yapılan Bildirim (Yurtdışı valıklar)

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri

üzerinden;

- 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,

- 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2,

- 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen

ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine

beyan eder ve aynı sürede ödeyecekler.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından

getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde vergi oranı

%0 olarak uygulanacaktır. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından vergi dairesine ödenen vergi, bildirim

sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilecektir.

Vergi Dairesine Yapılan Beyan (Yurtiçi Varlıklar İçin)

Yeni varlık barışı uygulamasında vergi dairesine yapılan BEYAN’lar üzerine ise bildirilen varlıkların değerleri üzerinden

bildirim zamanının bir önemi olmaksızın %3 oranında vergi tarh edilecek ve söz konusu vergi tutarı bildirim tarihini

izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekecektir.

Bu suretle ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka vergiden mahsup edilemeyecektir. KKEG olacak.



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Beyan Edilen Varlıklar İçin Hiçbir Suretle Vergi İncelemesi

Ve Tarhiyat Yapılmayacak

Banka veya aracı kurumlara BİLDİRİLEN yurtdışı varlıklar

(vergi mükellefi olmayanların yurtiçi varlıklarının banka veya

aracı kurumlara bildirimi dahil) ya da vergi dairelerine BEYAN

EDİLEN yurt içi varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir

suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı yeni

varlık barışı düzenlemesinde de yer almıştır.

Diğer Nedenlerle Başlayan Vergi İncelemeleri İle Takdir

Komisyonu Kararları Sonucu Bulunan Matrah Farkının

Madde Kapsamında Bildirilen Veya Beyan Edilen Varlıklar

Nedeniyle Ortaya Çıktığının Tespiti Ve Bildirilen Veya

Beyan Edilen Varlık Tutarının, Bulunan Matrah Farkına

Eşit Ya Da Fazla Olması Durumunda Matrah Farkına

İlişkin Tarhiyat Yapılmayacak



Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar

1. Varlık barışı bildirimine konu edilen ve işletmelerin kanuni defter kayıtlarına

alınan varlıklar için amortisman ayrılması söz konusu olmayacaktır.

2. varlıkların elden çıkarılması halinde doğan KKEG.

3. Kazanç oluşması halinde ise gelir olarak dikkate alınması gerekecektir.

4. tarh edilen vergilerin süresinde ödenmemesi halinde varlık barışı

uygulamasının getirdiği imkânlardan (incelenmeme, tarhiyata muhatap

olmama, düşük vergi ile kayda alma imkânları) yararlanılamayacaktır.

5. tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi vergi aslının gecikme zammı

ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez.

Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez.

6. Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin

düzeltme yapılamaz. Beyan süresince düzeltme yapılabilir.
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• Yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde istifade etme hedefi doğrultusunda elektrik
enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında
apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerine 25 kW lık sınır dahilinde
sağlanmış olan vergi teşvikinin sınırı 50 kW olarak yeniden belirlenmektedir.

• Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük belirli bir tutarı aşmayan ödemeler, kullanım amacına
bakılmaksızın ( ÇALIŞANIN BANKA HESABINA YATIRILMASI YADA YEMEK KARTI VERİLMESİ) doğrudan
gelir vergisi istisnası kapsamına alınmaktadır. 2023 yılı için 110 TL

• İşverenlerce çalışanların 1.000 Türk Lirasına kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerin ödenmesi
amacıyla sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmekte ve bu ödemelerin sigorta prim

kesintisine tabi tutulmaması sağlanmaktadır. (30.06.2023 e kadar)

• Yurt dışındaki onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabının ücretleri gelir
vergisinden istisna edilmektedir.

• Gerçek kişilere tanınan ve uygulama süresi 31/12/2022 tarihinde sona erecek olan bireysel katılım
yatırımcısı indirimi uygulamasının süresi, 31/12/2027 tarihine kadar uzatılmakta ve ilgili yılda gelir
vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek tutar güncellenmektedir



• Sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi

sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin, sermayelerini

azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve

azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususu

netleştirilmektedir.

• Yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma

hesaplarına dönüştüren mükelleflerin elde etikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına

sağlanan kurumlar vergisi istisnası uygulamasının, 2022 yılı sonunda sona erecek olan

uygulama süresi 2023 yılının sonuna uzatılmaktadır.



Sermaye Azaltımı Halinde Vergileme

7420 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen madde 32/B ile Kurumlar tarafından 

sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren herhangi bir şekilde sermaye 

azaltımına konu edilmesi durumunda, bunların vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Azaltıma konu edilebilecek sermaye unsurları esas itibarıyla; 

I. Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka 

hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi 

kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemleri, 

II. Sadece kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye 

kalemleri, 

III. Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi 

sermaye 

şeklinde üç sınıfta gruplandırılabilecektir

Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme 
tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilir. 

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen 
sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre tespit edilir ancak vergi kesintisine tabi 
tutulmaz. 



Sermaye Azaltımına Konu Sermaye Unsurları

5 Yıl Dolmadan Sermaye Azaltımı halinde;

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/B maddesi uyarınca, öz sermaye kalemlerinin 

sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye 

azaltımı yapılması durumunda, azaltımın yukarıdaki gruplandırmada (I), (II) ve (III) 

numaralı sınıflarda yer alan sermaye unsurlarından sırasıyla yapıldığı kabul 

edilecektir. 

5 Yıl Dolduktan Sonra Sermaye Azaltımı halinde;

Diğer taraftan, bu unsurların sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl 

geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda 

ise söz konusu sınıflandırmalarda yer alan sermaye unsurlarının toplam sermayeye 

oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit 

olunacaktır. 



Sermaye Azaltımına Konu Sermaye Unsurları

5 Yıl Dolduktan Sonra Sermaye Azaltımı halinde;

Örnek: 600.000 TL nakdi sermayesi bulunan (ABC) A.Ş., 26/3/2016 tarihinde tescil edilen kararla enflasyon düzeltmesi 
olumlu farklarından 300.000 TL, geçmiş yıl karlarından ise 100.000 TL sermayesine ilave etmek suretiyle sermayesini 
1.000.000 TL’ye çıkarmıştır. Mükellef, 1/9/2023 tarihinde ise ticaret sicil gazetesinde tescil edilen kararla sermayesini 
400.000 TL azaltmıştır. 
Buna göre, mükellefin toplam 1.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %60’ı nakdi sermayeden, %30’u enflasyon 
düzeltmesi olumlu farklarından, %10’u ise geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır. 

Azaltılan sermaye unsuru
Azaltıma konu edilen tutar
(400.000 TL) Hesaplanan kurumlar vergisi Gelir vergisi kesintisi

1-Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları (400.000x0,30) = 120.000 TL (120.000x0,20*) = 24.000 TL (96.000 TL x 0,10**) = 9.600 TL

2- Geçmiş yıl karları (400.000x0,10) = 40.000 TL - (40.000 TL x 0,10**) = 4.000 TL

3- Nakdi sermaye (400.000x0,60) = 240.000 TL - -

TOPLAM 400.000 TL 24.000 TL 13.600 TL

(*) 2023 yılında kurumlar vergisi oranının %20 olduğu varsayılmıştır.

(**) 2023 yılında kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranının %10 ve ortakların gerçek kişi olduğu varsayılmıştır



Sermaye Azaltımına Konu Sermaye Unsurları

5 Yıl Dolmadan Sermaye Azaltımı halinde;

Örnek: (DEF) A.Ş. 50.000 TL nakdi sermaye ile 16/6/2000 tarihinde kurulmuştur. Şirket genel kurulunun 29/12/2022 
tarihinde aldığı kararla şirketin sermayesinin 1.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu tutarın 650.000 TL’sinin şirket 
ortaklarınca nakden işletmeye konulması, 200.000 TL’sinin enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 100.000 TL’sinin 
ise olağanüstü yedeklerden karşılanması kararı alınmıştır. Bu karar, 11/1/2023 tarihinde tescil edilmiştir. 
Mükellef kurum tarafından 7/8/2025 tarihinde tescil edilen kararla şirket sermayesinin 400.000 TL azaltılması kararı 
alınmıştır. 
Buna göre, azaltıma konu edilen sermayenin 200.000 TL’sinin enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 100.000 
TL’sinin olağanüstü yedeklerden ve kalan 100.000 TL’sinin de nakdi sermayeden yapıldığı kabul edilecektir. 

Azaltılan sermaye unsuru

Azaltıma konu 
edilen tutar 
(400.000 TL) Hesaplanan kurumlar vergisi Gelir vergisi kesintisi

1-Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları 200.000 TL(200.000 TLx0,20*) = 40.000 TL (160.000 TLx0,10**) = 16.000 TL

2-Olağanüstü yedekler 100.000 TL - (100.000 TLx0,10**) = 10.000 TL
3- Nakdi sermaye 100.000 TL - -
TOPLAM 400.000 TL 40.000 TL 26.000 TL

(*) 2025 yılında kurumlar vergisi oranının %20 olduğu varsayılmıştır.

(**) 2025 yılında kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranının %10 ve ortakların gerçek kişi olduğu varsayılmıştır
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İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Transit Ticaret Yapan 
Kurumlara Sağlanan İstisna

7421 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen 
(i) bendi ile 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre 
katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, 
münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin 
yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık 
etmelerinden sağladıkları kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Kurumların söz konusu indirimden yararlanabilmeleri için; 

- Katılımcı belgesi almak suretiyle İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunmaları, 
- - Kazancın yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeksizin yurt dışında 

satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım ve satımlarına aracılık etmelerinden 
elde edilmiş olması, 

- - Kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, 

- - Aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması 
- gerekmektedir. 



«Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.» 
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