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 •  Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler Eklenen / Değişen / Kaldırılan 
Maddeler 

     Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna 
edildi. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek.  
 (Madde 1) GVK. Mük. Md: 20/A 

 
  
 İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video 
gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin 
elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 
gelir vergisinden istisna edildi. (Madde 2) GVK . Mük. Md: 20/B 

 
  
  Çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edildi. Bu ödemeler 
gelir vergisi kesintisine tabi tutulmayacak. (Madde 3) GVK . Mük. Md: 20/C 

 
 
 Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisi istisnası 
kapsamına alındığı  için, söz konusu kazancın vergi tarhına esas alınacağı yönündeki 
hüküm madde metninden çıkarıldı. (Madde 4) GVK.  Md: 46 

  Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançlarının, gelir vergisi istisnası 
kapsamına alınması ve bu kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi 
verilmeyecek olması nedeniyle, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden 
indirimi öngörülen engellilik indirimi ve yıllık kazanç indirimine ilişkin mevcut hükümler 
madde metninden çıkarıldı. (Madde 5) GVK. Md: 89 

 
  
  Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisi istisnası 
kapsamına alınması nedeniyle, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi 
vermelerini düzenleyen hüküm madde metninden çıkarıldı. (Madde 6) GVK.  Md: 92 

 
 
  Çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi 
nedeniyle, söz konusu ödemelerden tevkifat yapılmasına ilişkin hüküm madde 
metninden çıkarıldı. (Madde 7) GVK. Md: 94 

 
 
 Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme süreleri mart 
ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak belirlendi.  (Madde 8) GVK. Md: 117 

 
  
 

  Geçici vergide; cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler 
itibarıyla geçici vergi dönemleri olarak belirlendi. İlgili takvim yılı veya hesap 
döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak ve 
bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecek. (Madde 9) GVK. Md: 120 

 
  
 

 Vergiye uyumlu mükelleflerde, indirimden yararlanma koşulu olan indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat 
yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlandı. Belirtilen 
süre içerisinde haklarında tarhiyat yapılmış olmakla birlikte tarhiyatın kesinleşmemiş 
olması halinde de mükelleflerin anılan indirimden yararlanabilmeleri 
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu süre içerisinde kesinleşen tarhiyatın 
birinci fıkrada belirlenen indirim tutar sınırının %1 inden az olması durumunda da 
indirimden yararlanma şartları ihlal edilmiş sayılmayacak. (Madde 10) GVK. Md: 121 
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  26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal 
destek ödemelerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme 
zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava 
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren 
hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilecek. (Madde 11)    GVK. Geç. Md: 91 

 
• Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler  

 
 
  Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, 
vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan diğer vergi daireleri 
tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapılması konusunda 
Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi. (Madde: 12) VUK. Md: 4 

 
  
  Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla 
çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticilerine, öğrendikleri sırlar ve 
gizli kalması gereken diğer hususlar açısından bu maddede yazılı yasaklara, bu 
görevlerinden ayrılsalar dahi uyma zorunluluğu getirildi. (Madde: 13) VUK. Md: 5 

 
  
 Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatta izlenecek 
usuller ile vergi dairelerinin yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak 
evrakların, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları, 
vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde defterdarlıklar tarafından doğrudan 
yurtdışı temsilciliklerine gönderilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. (Madde 14) VUK. Md: 97 

 
  
 İlan yoluyla yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere, 3.600 Türk 
lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve 
Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının diğerleri 
için ilgili idarenin resmî internet sitesinde de duyurulabilecek. (Madde 15)  VUK. Md: 104 

 
  
 Vergi dairesi tarafından yapılması gereken düzeltmelerin diğer vergi daireleri 
tarafından da yapılabilmesine izin verme ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirleme konusunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verildi. (Madde 16) VUK. Md: 120 

 
  
 Vergi incelemelerinin esas itibariyle dairede yapılacağı yönünde değişiklik yapıldı.  
Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde 
inceleme iş yerinde de yapılabilecek. (Madde 17) VUK. Md: 139 

 
  
 Vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve 
tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi yönünde değişiklik yapıldı. (Madde 18) VUK. Md: 140 

 
  
 Mükelleflerin 213 sayılı Kanun uyarınca bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı veya elektronik 
olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim 
olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri mükellefiyet grubu, faaliyet 
konusu, vergi türü, iş yeri türü, gelir unsuru ve şirket türünü ayrı ayrı veya birlikte 
dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. (Madde 19) VUK. Md: 170 

 
 
  Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi 
tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan 
defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanması tasdik 
hükmünde sayılacak. (Madde 20) VUK. Md: 226 

ASM
M

M
O



 
 
 

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
7338 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

 
 

 

 
 
 

 
  
 Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri 
taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş 
sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken 
belgeler de dâhil edildi. (Madde 21) VUK. Md: 227 

 
  
 Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu 
ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara 
uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi 
şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, 
mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilecek. Tasdik raporunun bu 
süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan 
yararlanamayacak. (Madde 22) VUK. Mük. Md: 227 

 
  
  Gider pusulasının düzenlenme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık 
getirildi. Malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde 
düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulasının hiç 
düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alındı. (Madde 23) VUK. Md: 234 

 
  
 Defter ve belgeler elektronik ortamda ibraz edilebilecek.  
- Vergi mahremiyetine ilişkin hükümler, elektronik defter, belge ve kayıtların 
oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için 
hizmet verme konusunda yetkilendirilen mükelleflerin ortak, yönetici ve çalışanları 
hakkında da uygulanacak. (Madde 24) VUK. Md: 242 

 
 
 Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş 
veya elektronik bilgi ve kayıt araçları ile ibraz edilmesi hususunda izin verme veya 
zorunluluk getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi. (Madde 25) VUK. Mük. Md: 257 

  İktisadi kıymetlerin değerleme ölçüleri arasına “alış bedeli” eklendi. (Madde 26) VUK. Md: 261 

 
 
 İktisadi kıymetin maliyet bedeline girmesi zorunlu olan veya ihtiyari olarak dâhil 
edilmesi öngörülen giderler belirlendi. (Madde 27) VUK. Md: 262 

  Değerleme ölçüsü olarak eklenen “alış bedeli”nin tanımı ve kapsamı belirlendi. 
(Madde 28) VUK. Md: 268 

 
  
 Kanunun “Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler” başlıklı 270 inci 
maddesi yürürlükten kaldırıldı.  (Madde 29) VUK. Md: 270 

 
  
  Kanunun “Maliyet Bedeli” başlıklı 262 nci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden 
273 üncü maddede düzenleme yapıldı. (Madde 30) VUK. Md: 273 

 
  
  Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar 
vergisi mükelleflerine (kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil, maddenin (A) 
fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında söz konusu fıkranın (1) numaralı bendinde 
yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para 
birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), maddenin (A) 
fıkrasında yer alan enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap 
dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira 
sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup 
bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları mezkur maddede belirtilen şartlar 
doğrultusunda yeniden değerleme imkanı getirildi. (Madde 31) VUK. Mük. Md: 298 
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  Kanunun 320 nci maddesine eklenen dördüncü fıkra hükümleriyle uyumluluk 
sağlanması amacıyla madde de değişiklik yapıldı. (Madde 32) VUK. Md: 315 

    Kanunun 320 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra hükümleriyle uyumluluk 
sağlanması amacıyla maddede değişiklik yapıldı. (Madde 33) VUK. Md: 318 

 
  
 Amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenleme 
doğrultusunda maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanlar hariç olmak üzere, işletme 
aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme 
tarihinden itibaren günlük esasa göre amortisman ayrılabilmesi bir seçimlik imkân 
olarak mükelleflere tanınmaktadır. Bu durumda, faydalı ömür süresinin gün olarak 
hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve ilan edilen 
faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile çarpılmak suretiyle belirlenecek.  (Madde 34) VUK. Md: 320 

 
  
  Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu 
tarafından ödenmemiş bulunan 3.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar şüpheli alacak 
olarak belirlendi. Diğer taraftan şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasında 
defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanındı. (Madde 35) VUK. Md: 323 

 
  
    Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, ortaya çıkan karın geçici 
hesapta tutulacağı süre konusunda uygulamalardaki tereddütlü hususların 
giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. (Madde 36) VUK. Md: 328 

 
  
 Amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı fazlasının, geçici 
hesapta tutulacağı süre konusunda uygulamalardaki tereddütlü hususların 
giderilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. (Madde 37) VUK. Md: 329 

 
  
 Tekerrürde kesinleşen bir cezadan sonra maddede yer alan süreler içerisinde 
yeniden ceza kesilmesi durumunda, bu ceza üzerine eklenecek olan artırım tutarı, 
kesinleşen cezadan fazla olmamak üzere, kesilen cezanın yüzde ellisi olacak. 
- Sürelerin hesabında artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate 
alınacak. (Madde 38) VUK. Md: 339 

 
  
  Elektronik kayıt ve defter uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiillerine 
birinci derece usulsüzlük cezası uygulanacağı açıklığa kavuşturuldu. (Madde 39) VUK. Md: 352 

 
  
 Özel usulsüzlük cezası uygulaması ile yapılan düzenleme doğrultusunda; 
- Gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlara bağlı olarak özel 
usulsüzlük cezası uygulanacak. 
- Belge basımı ile ilgili bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da 
bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmelerine kesilmesi gereken özel 
usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde 
yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bildirimin aynı süre içerisinde 
tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında uygulanacak. 
- Tasdik kapsamına alınan konulara ilişkin olarak ibraz edilmesi gereken yeminli mali 
müşavir tasdik raporunu 227 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sürede ibraz 
edilmemesi durumunda, ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef adına özel 
usulsüzlük cezası kesilecek. (Madde 40) VUK. Md: 353 

 
  
  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yükümlülüklere (Mük. Md. 242) 
uyulmaması durumunda uygulanacak cezaya açıklık getirildi. (Madde 41) VUK. Md: 355 
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  Mükelleflere, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi ya da yapılan takdire 
sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname 
verebilmesi imkanı sağlandı. (Madde 42) VUK. Md: 371 

 
  
  Uzlaşmanın vaki olması durumunda, süresinde ödenen usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezaları için de indirim uygulanacak. (Madde 43) VUK. Md: 376 

 
  
  5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına 
alındı. Söz konusu tutarı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için 
Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanacak. 
- Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde 
cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacak.          
(Madde 44) VUK. Ek. Md: 1 

 
  
  5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi 
uzlaşma kapsamına alındı. 
- Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, 
cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacak.        
(Madde 45) VUK. Ek. Md: 11 

 
  
 VUK’na eklenen (ek madde 14, 15, 16, 17, 18) maddelerle çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşmaları kapsamında uygulanan Karşılıklı Anlaşma Usulü’ne ilişkin 
düzenlemeler yapıldı. (Madde 46,47,48,49,50) 

VUK. Ek. Md: 14, 15, 
16, 17, 18 

 
  
  26.10.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), sanayi sicil 
belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ve Araştırma Alt Yapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere   iktisap edilen yeni makine ve teçhizatlar için 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı 
Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı 
dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek. (Madde 51) VUK. Geç. Md: 30 

 
  
  213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası uyarınca 
yeniden değerleme yapacak mükelleflerin istemeleri halinde ilk kez yeniden 
değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla 
bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerini maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden 
değerleyebilecekler. (Madde 52) VUK. Geç. Md: 32 

 • Damga Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler  

 
  
  Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına dahil edildi. (Madde 53) DVK. Md: 8 

 
  
 Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin 
taraf oldukları dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının ihracına konu 
teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kâğıtlar damga vergisi istisnası 
kapsamına alındı. 
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde 
yazılı genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin 
olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar damga vergisi 
istisnası kapsamına alındı. (Madde 54) 

DVK. Ekli 
 2 Sayılı Tablo 

ASM
M

M
O
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 •  Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler  

 
  
 Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen 
kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnası kapsamına 
alındı. (Madde 55) KDV. Md: 17 

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler  

 
  
   Tütün mamulleri ve motorlu araçlara ilişkin Özet Tüketim Vergisi uygulamasında 
Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler genişletildi. (Madde 56) ÖTV. Md: 12 

 
  
 ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task 
Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tipleri, 4760 sayılı Kanunun kapsamı 
dışına çıkarılmasının önüne geçilerek aynı orandan vergilendirilmeleri sağlandı. 
Ayrıca motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlendi. (Madde 57) ÖTV. Md. 57 

 • 5411 sayılı Kanunda Yapılan Düzenlemeler  

 
  
. Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 
uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilmekte, söz 
konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna 
kaldırıldı. (Madde 58) 5411 SK. Md. 143 

 • Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler  

 
  
 Nakdi sermaye artışında % 50 olarak uygulanan faiz indirimi, yurt dışından getirilen 
nakitle karşılanan kısmı için  %75 olarak uygulanacak. (Madde 59) KVK. Md: 59 

 
  
 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırım teşvik belgesi bazında yapılan 
yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın 
%10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden 
ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer 
vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek 
suretiyle kullanılabilecek. (Madde 60) KVK. Md: 32/A 

 • 7194 sayılı Kanunda Yapılan Düzenlemeler  

   Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1.1.2023 tarihine ertelendi. (Madde 61) 7194 SK. Md. 52 

   

 Yürürlük (Madde 62)  

ASM
M

M
O
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

Kanunun 1 inci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  

 
Basit usulde tespit olunan kazançlarda 

gelir vergisi istisnası: 
 
MÜKERRER MADDE 20/A- Bu Kanuna göre 

kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 
ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir 
vergisinden müstesnadır. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

 Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartlara haiz olup basit usulde vergilendirilen 
ve 51 inci maddede sayılan basit usulden faydalanamayacaklar arasında yer almayan mükelleflerin ticari 
kazançları, gelir vergisinden istisna edildi. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek 
ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecek. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 
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Kanunun 2 nci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  

 
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar 

için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası: 
 

MÜKERRER MADDE 20/B- İnternet 
ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, 
görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik 
üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 
ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için 
uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım 
ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 
gelir vergisinden müstesnadır. 

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de 
kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere 
ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla 
tahsil edilmesi şarttır. 

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara 
aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi 
itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 
Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar 
çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu 
tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca 
tevkifat yapılmaz. 

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka 
faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının 
bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. 

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 
103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir 
diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm 

AÇIKLAMA 
 

 İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan 
sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil 
cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri 
kazançlar gelir vergisinden istisna edildi. 

İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere 
ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttı bulunmaktadır. 

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 
oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan 
edip ödemekle yükümlüdür. 

Bu kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan 
tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini açılan banka hesabı aracılığıyla tahsil etmeyenler bu istisnadan 
faydalanamayacaklar. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 

- 8 -



 

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
7338 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil 
etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu 
durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası 
kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. 

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit 
edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi 
ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte 
tahsil olunur. 

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat 
oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar 
indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden 
tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

Kanunun 3 üncü maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

  

 
Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç 

İstisnası: 

MÜKERRER MADDE 20/C- Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme 
ödemeleri gelir vergisinden müstesnadır. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

 Çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edildi. Bu ödemeler gelir vergisi kesintisine 
tabi tutulmayacak. 

Yürürlük Tarihi; 26.10.2021 
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

Kanunun 4 üncü maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten 

kaldırıldı, fıkrada yer alan “Bu usulde vergilendirilenler,” ibaresi “Kazançları bu usulde tespit edilenler,” şeklinde, 
üçüncü fıkrasında yer alan “Basit usulde vergilendirilen” ibaresi “Kazançları bu usulde tespit edilen” şeklinde, 
beşinci fıkrasında yer alan “göre vergilendirileceği,” ibaresi “tabi olacağı,” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan 
“edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.” ibaresi “edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde 
tespit edilmez.” şeklinde değiştirildi. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Basit Usulde Ticari Kazancın Tesbiti: 

 
Madde 46 –  47 ve 48 inci maddelerde yazılı 

şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit 
usulde tespit olunur. 

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi 
içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan 
malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu 
fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan 
alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı 
tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan 
olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde 
vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul 
Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, 
vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza 
hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan 
ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, 
faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını 
gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak 
zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin 
bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları 
bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13/6/1989 tarihli ve 
3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda 
meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Bu 
büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı 
yükümlülükleri ile diğer usuller Maliye Bakanlığınca 
belirlenir. 

Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya 
kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine 
tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar. 

 
Basit Usulde Ticari Kazancın Tesbiti: 

 
Madde 46 –  47 ve 48 inci maddelerde yazılı 

şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit 
usulde tespit olunur. 

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi 
içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan 
malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu 
fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan 
alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı 
tutarlara göre hesaplanır. (…) Kazançları bu usulde 
tespit edilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul 
Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, 
vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza 
hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan 
ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Kazançları bu usulde tespit edilen mükellefler, 
faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını 
gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak 
zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, mükelleflerin 
bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları 
bürolarda tutulur. Bu bürolarda 13/6/1989 tarihli ve 
3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda 
meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Bu 
büroların kayıt, tasdik ve vergi dairesine karşı 
yükümlülükleri ile diğer usuller Maliye Bakanlığınca 
belirlenir. 

Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya 
kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine 
tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 

AÇIKLAMA 
 

 Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisi istisnası kapsamına alındığı için, 
söz konusu kazancın vergi tarhına esas alınacağı yönündeki hüküm madde metninden çıkarıldı.  

Yürürlük Tarihi: 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 
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Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 
nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci 
maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer 
şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. 
Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine 
tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticari 
kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık 
halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir 
işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden 
hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 
numaralı bendi ile 48 inci maddede yer alan 
ölçülerden şahsi işine ait olanlara, ortaklıklardan 
hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit 
olunur. Şahsi işin mevcut olmaması halinde, muhtelif 
ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. 

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi 
birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı 
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit 
usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden 
yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler 
dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim 
yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama 
tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 
Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci 
maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki 
hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı 
hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu 
şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından 
başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve 
çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında 
devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya 
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri 
tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde 
vergilendirilmezler. 

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk 
eden mükellefler ile basit usulün şartlarını 
kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye 
başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk 
tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl 
geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin 
eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci 
maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer 
şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. 
Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine 
tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticari 
kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık 
halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir 
işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden 
hangisine tabi olacağı, 47 nci maddenin 2 numaralı 
bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi 
işine ait olanlara, ortaklıklardan hissesine düşen 
miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi 
işin mevcut olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki 
hisselerin toplanması ile yetinilir. 

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi 
birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı 
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit 
usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden 
yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler 
dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim 
yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama 
tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 
Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci 
maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki 
hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı 
hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu 
şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından 
başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve 
çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında 
devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya 
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri 
tespit edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde 
tespit edilmez. 

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk 
eden mükellefler ile basit usulün şartlarını 
kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye 
başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk 
tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl 
geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin 
eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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Kanunun 5 inci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan 

“veya basit usulde vergilendirilen” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (15) numaralı bendi yürürlükten 
kaldırıldı. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Diğer indirimler 
 
Madde 89- Gelir vergisi matrahının tespitinde, 

gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden 
aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

1. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari 
ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın 
tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına 
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 
63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi 
ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim 
ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) 
mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 
hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, 
kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve 
tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de 
kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya 
sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim 
tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması 
ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının 
hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş 
bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı 
beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi 
gelirlerinden indirilir.). 

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları 
yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya 
ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki 
katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 
yetkilidir.  

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, 
Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden 
alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin 
kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan 
eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci 

 
Diğer indirimler 
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hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş 
bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı 
beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi 
gelirlerinden indirilir.). 

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları 
yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya 
ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki 
katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 
yetkilidir.  

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, 
Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden 
alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin 
kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan 
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AÇIKLAMA 
 

 Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançlarının, gelir vergisi istisnası kapsamına alınması 
ve bu kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek olması nedeniyle, gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirimi öngörülen engellilik indirimi ve yıllık kazanç indirimine ilişkin 
mevcut hükümler madde metninden çıkarıldı. 

Yürürlük Tarih: 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 
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madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları 
nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı 
harcamalarını bu hükümden yararlanarak 
matrahlarından indiremezler). 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya 
basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen 
gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre 
hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla 
yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek 
erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da 
yararlanır.). 

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan 
dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin 
% 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) 
aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış 
ve yardımlar. 

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 
özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan 
okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli 
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak 
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 
mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile 
gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla 
yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 
kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile 
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 
için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve 
yardımların tamamı. 

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 
dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi 
uygun görülen;  

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari 
olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, 
sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik 
kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 

madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları 
nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı 
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üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 
mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile 
gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla 
yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 
kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile 
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 
için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve 
yardımların tamamı. 

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 
dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi 
uygun görülen;  

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari 
olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, 
sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik 
kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya 
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üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya 
basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 
derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve 
elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür 
varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, 
restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil 
işlerine, 

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları 
ve yüzey araştırmalarına, 

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür 
varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 
kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi 
çalışmalarına, 

g) Kültür envanterinin oluşturulması 
çalışmalarına, 

h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır 
kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve 
geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel 
sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, 
her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür 
merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin 
yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, 
İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü 
bağış ve yardımların % 100’ü (Cumhurbaşkanı, 
bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına 
kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar 
çıkarmaya yetkilidir). 

8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; 
amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor 
dalları için % 50’si. 

9. (Mülga) 
10. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım 

kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı.  

11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 
Derneğine ve  Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı. 
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12.  Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine 
göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların 
beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. 

13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, 
işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, 
tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri 
işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet 
işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi 
olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren 
işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin 
yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu 
bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç 
tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e 
kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin 
uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak 
suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde 
istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları 
güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için 
diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan 
ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü 
oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir 
engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve 
yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için 
asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini 
aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik 
derecelerine göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya 
tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; 
bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü 
alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların 
yıllık 8.000 (14.000 TL) Türk lirasına kadar olan kısmı 
(Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan 
kazanç istisnasından faydalananlar bu bent 
hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.) 

16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 
tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci 
maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili 
kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 
yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik 

göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların 
beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. 

13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, 
işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, 
tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri 
işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet 
işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi 
olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren 
işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin 
yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu 
bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç 
tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e 
kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin 
uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak 
suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde 
istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları 
güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için 
diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan 
ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü 
oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir 
engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve 
yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için 
asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini 
aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik 
derecelerine göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya 
tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; 
bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü 
alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

15. (Mülga) 
16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 

tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci 
maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili 
kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 
yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik 
ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal 
ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu 
indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda 
sayılan; 

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması, 
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ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal 
ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu 
indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda 
sayılan; 

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması, 

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam 
zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması, 

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili 
yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması, 

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili 
yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 
üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,  

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 
sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade 
eder.) 

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar 
ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına 
kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması 
halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil 
eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir 
Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. 

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam 
zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması, 

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili 
yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması, 

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 
yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili 
yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 
üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,  

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 
sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade 
eder.) 

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar 
ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına 
kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması 
halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil 
eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir 
Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. 
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Kanunun 6 ncı maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “,gelirin sadece basit 

usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından yirmibeşinci 
günü akşamına kadar,” ibaresi madde metninden çıkarıldı. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
Yıllık beyannamenin verilmesi: 
 
Madde 92 – Bir takvim yılına ait beyanname 

izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü 
akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit 
edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde 
izleyen yılın Şubat ayının başından yirmibeşinci günü 
akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi tarha 
yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de 
vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu 
yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri 
birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin 
bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü 
olarak posta ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 
gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde 
verilir. 

Yıllık beyannamenin verilmesi: 
 
Madde 92 – Bir takvim yılına ait beyanname 

izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü 
akşamına kadar, (…) tam mükellefiyette vergiyi tarha 
yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de 
vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu 
yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri 
birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin 
bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü 
olarak posta ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 
gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde 
verilir. 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

  Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisi istisnası kapsamına alınması 
nedeniyle, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermelerini düzenleyen hüküm madde metninden 
çıkarıldı.  

Yürürlük Tarihi; 26.10.2021 
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Kanunun 7 nci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinin (d) alt 

bendi yürürlükten kaldırıldı. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Vergi tevkifatı: 

 
Madde 94 – Kamu idare ve müesseseleri, 

iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret 
şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve 
vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını 
bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit 
eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri 
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben 
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

………. 
11.  Çiftçilerden satın alınan zirai mahsüller 

ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara 

ve su avcılığı mahsülleri için, 
b) Diğer zirai mahsuller için, 
c) Ziraai faaliyet kapsamında ifa edilen 

hizmetler için, 
d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir destekli 

ve alternatif ürün ödemeleri için, 
………. 

 
Vergi tevkifatı: 

 
Madde 94 – Kamu idare ve müesseseleri, 

iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret 
şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve 
vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını 
bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit 
eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri 
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben 
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

………. 
11.  Çiftçilerden satın alınan zirai mahsüller 

ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara 

ve su avcılığı mahsülleri için, 
b) Diğer zirai mahsuller için, 
c) Ziraai faaliyet kapsamında ifa edilen 

hizmetler için, 
(…) 
 
………. 

  
  

 
 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

  Çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle, söz konusu 
ödemelerden tevkifat yapılmasına ilişkin hüküm madde metninden çıkarıldı.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 

- 19 -



 

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
7338 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

Kanunu 8 inci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden 

tahakkuk eden vergilerde ödeme: 
 
Madde 117 – 1. Şubat ayı içerisinde verilmesi 

gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden 
tahakkuk ettirilen gelir vergisi Şubat ve Haziran 
aylarında; 

2. Mart ayı içerisinde verilmesi gereken 
beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk 
ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında; 

olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 
Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı 

ziraî kazançtan oluşan mükellefler hakkında gerekli 
görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, 
belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel 
ödeme zamanları tayin edebilir. 

 
Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden 

tahakkuk eden vergilerde ödeme: 
 
Madde 117 – 1. Yıllık beyanname ile bildirilen 

gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve 
temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

2. Mart ayı içerisinde verilmesi gereken 
beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk 
ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında; 

olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 
Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı 

ziraî kazançtan oluşan mükellefler hakkında gerekli 
görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, 
belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel 
ödeme zamanları tayin edebilir. 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

 Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme süreleri mart ve temmuz aylarında 
olmak üzere iki eşit taksit olarak belirlendi.  

Yürürlük Tarihi: 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 
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Kanunun 9 uncu maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “üç” ve beşinci 
fıkrasında yer alan “altışar” ibaresi “üçer” şeklinde değiştirilmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Geçici vergi: 
 
Mükerrer Madde 120 –  Ticari kazanç 

sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile 
serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin 
gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun 
ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin 
hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul 
Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate 
alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık 
kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar 
ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu 
işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103 
üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine 
uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi 
matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal 
mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir. 

 Cumhurbaşkanı geçici vergi dönemlerini üç 
aya indirmeye, geçici verginin beyan süresini üç aylık 
dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü, ödeme 
süresini ise onyedinci günü akşamı olarak belirlemeye 
yetkilidir. 

Hesaplanan geçici vergi, altı aylık dönemi 
izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar 
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci 
günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde 
tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede 
belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) 
hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş 
dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda 
eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan 
edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi 
tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen 
geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve 

 
Geçici vergi: 
 
Mükerrer Madde 120 – Ticari kazanç sahipleri 

ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme 
döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu 
Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin 
hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz 
ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları 
üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk 
gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. 
Şu kadar ki; 42 nci madde kapsamına giren kazançlar 
ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu 
işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına 
dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının 
hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun 
değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunda 
düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem 
sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar 
üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi matrahının 
hesabında dikkate alınabilir. 

 (…) 
Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi 

izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar 
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci 
günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde 
tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede 
belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) 
hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş 
dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda 
eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan 
edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi 
tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen 
geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve 
ceza tahsil edilir. 

AÇIKLAMA 
 

  Geçici vergide; cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler itibarıyla geçici vergi 
dönemleri olarak belirlendi. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi 
kapsamında sayılmayacak ve bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecek. 

Yürürlük Tarihi: 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak 
üzere: 26.10.2021 
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ceza tahsil edilir. 

Bir önceki takvim yılında altışar aylık dönemler 
halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, 
yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, 
mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu 
mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın 
sonuna kadar yazılı olarak telep edilmesi halinde 
mükellefe red ve iade edilir. 

İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi 
izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez. 

Geçici vergi uygulamasına ilişkin usuller 
Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler 
halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, 
yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, 
mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu 
mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın 
sonuna kadar yazılı olarak telep edilmesi halinde 
mükellefe red ve iade edilir. 

İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi 
izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez. 

Geçici vergi uygulamasına ilişkin usuller 
Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 
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Kanunun 10 nci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.  
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 
 
Mükerrer Madde 121 – Ticari, zirai veya 

mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 
olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve 
bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve 
emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, 
ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden 
indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl 
ve takdirde 1 milyon Türk lirasından (1.500.000 
TL) fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi 
gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde 
mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer 
vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde 
mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir 
vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, 
ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan 
edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı 
içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle 
hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 

olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni 
süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak 
kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 
pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali 

 
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 
 
Mükerrer Madde 121 – Ticari, zirai veya 

mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 
olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve 
bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve 
emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, 
ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden 
indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl 
ve takdirde 1 milyon Türk lirasından (1.500.000 
TL) fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi 
gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde 
mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer 
vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde 
mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir 
vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, 
ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan 
edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı 
içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle 
hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 

olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni 
süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak 
kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya 
pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali 

 Vergiye uyumlu mükelleflerde, indirimden yararlanma koşulu olan indirimin hesaplanacağı 
beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan 
tarhiyatların kesinleşmesine bağlandı. Belirtilen süre içerisinde haklarında tarhiyat yapılmış olmakla birlikte 
tarhiyatın kesinleşmemiş olması halinde de mükelleflerin anılan indirimden yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır. 
Bununla birlikte, söz konusu süre içerisinde kesinleşen tarhiyatın birinci fıkrada belirlenen indirim tutar sınırının 
%1 inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmiş sayılmayacak. 

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış ve kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulu vergi 
beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla sınırlandırıldı. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinde uygulanmak üzere 26.10.2021 

- 23 -



 

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
7338 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  
sayılmaz.) olması, 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde 
haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, 
re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 
(Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla 
veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da 
düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan 
kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş 
sayılmaz.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent 
kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk 
eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili 
mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve 
eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi 
kanunları gereği doğan iade alacaklarından 
mahsuben yapılmış olması ve indirimden 
yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı 
tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu 
tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş 
duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen 
tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş 
vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, 
tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine 
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların 
sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil 
süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine 
kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş 
sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i 
alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi 
geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 

olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde 
hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde kapsamında vergi indiriminden 
yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 
taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili 
vergilendirme döneminde indirim uygulaması 
dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, 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 ve bu 
takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen 
vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın 
kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından 
itibaren başlar. 

Bu maddede geçen vergi beyannameleri 
ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

sayılmaz.) olması, 
2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde 

kesinleşmiş olması koşuluyla vergi 
beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, 
re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması 
(Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı 
beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, birinci 
fıkradaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması 
durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin 
verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent 
kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk 
eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili 
mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve 
eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi 
kanunları gereği doğan iade alacaklarından 
mahsuben yapılmış olması ve indirimden 
yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı 
tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu 
tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş 
duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen 
tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş 
vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, 
tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine 
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların 
sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil 
süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine 
kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş 
sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i 
alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi 
geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 

olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde 
hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde kapsamında vergi indiriminden 
yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 
taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili 
vergilendirme döneminde indirim uygulaması 
dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir. (…) 

Bu maddede geçen vergi beyannameleri 
ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, 
muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi 
gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 
beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı 
vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder. 

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki 
yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
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beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, 
muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi 
gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 
beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı 
vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler 
üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder. 

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki 
yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 
oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar 
indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye 
Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir. 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı 
ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar 
indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye 
Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir. 
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Kanunun 11 inci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 91 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 
 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
. 

 
GEÇİCİ MADDE 92- Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri 
üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, 
çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha 
yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava 
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri 
şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye 
ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren 
aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası 
hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve 
iade edilir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere 
vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve 
kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara 
tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem 
yapılmaz, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, 
faiz, yargılama giderleri ve vekâlet ücretine 
hükmedilmez, hükmedilmişse ödenmez. Hakkında 
kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle 
ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

  
  

 
 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

  26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek 
ödemelerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha 
yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil 
tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilecek. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 12 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirildi. 
 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Vergi dairesi: 
 
Madde 4 – Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, 

vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden 
dairedir. 

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından 
hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile 
belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli 
gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgah 
adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı 
kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem 
merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler 
açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi 
türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin 
bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. 

 
Vergi dairesi: 
 
Madde 4 – Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, 

vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden 
dairedir. 

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından 
hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile 
belirlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü 
hallerde; mükelleflerin iş yeri ve adres kayıt 
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve 
ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın elektronik 
ortamda kurulanlar dahil olmak üzere vergi daireleri 
ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi 
dairelerine bağlı şubeler açmaya, vergi dairelerini 
diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlemeye, 
şubelerin yetki, görev ve sorumluluklarını tespit 
etmeye, vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, 
meslek ve iş grupları itibarıyla mükelleflerin bağlı 
olacakları vergi dairesini belirlemeye, bağlı olunan 
vergi dairesi tarafından yapılan işlemlerin diğer vergi 
daireleri tarafından yapılabilmesine ve vergi 
dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda 
yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 

  
  

 
 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

  Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, vergi dairesince yapılan 
işlemlerin elektronik ortamda kurulan diğer vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek 
düzenlemeler yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 13 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
Vergi mahremiyeti: 
 
Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri 

dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik 
olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması 
lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve 
kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine 
kullanamazlar; 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile 
uğraşan memurlar; 

2. (Vergi mahkemeleri, bölge idare 
mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan 
komisyonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu 

görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 

Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, 
sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi 
beyanamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) 
ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar 
Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı 
oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği 
yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak 
cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu 
teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır. 

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, 
kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde 
ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye 
Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu 
yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu 
görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile 
ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, 
yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. 
Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye 

Vergi mahremiyeti: 
 
Madde 5 – Aşağıda yazılı kimseler görevleri 

dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik 
olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması 
lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve 
kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine 
kullanamazlar; 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile 
uğraşan memurlar; 

2. (Vergi mahkemeleri, bölge idare 
mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan 
komisyonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu 

görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 

Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, 
sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi 
beyanamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) 
ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar 
Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı 
oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği 
yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak 
cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu 
teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır. 

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, 
kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde 
ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye 
Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu 
yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu 
görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile 
ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, 
yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. 
Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye 

AÇIKLAMA 
 

  Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet 
alımı yapılanların ortak ve yöneticilerine, öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından bu 
maddede yazılı yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi uyma zorunluluğu getirildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya 
kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit 
olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına 
ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek 
odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal 
sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve 
kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak 
zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin 
açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. 

Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde 
tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl 
Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas 
olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi 
miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan 
ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca 
belli edilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili 
kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, 
kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve 
görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden 
bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi 
mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu durumda, 
kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı 
yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin 
muhafazasını sağlamaya yönelik tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca 
verilecek bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin 
haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez. 

 

Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya 
kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit 
olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına 
ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek 
odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal 
sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve 
kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak 
zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin 
açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. 

Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde 
tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl 
Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas 
olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi 
miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan 
ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca 
belli edilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili 
kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, 
kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve 
görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden 
bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi 
mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu durumda, 
kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı 
yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin 
muhafazasını sağlamaya yönelik tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca 
verilecek bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin 
işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet 
alımı yapılanların ortak ve yöneticileri öğrendikleri 
sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar 
açısından bu maddede yazılı yasaklara, bu 
görevlerinden ayrılsalar dahi, uymak zorundadır. 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin 
haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez. 
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Kanunun 14 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 97 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki 

cümleler eklendi.  
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ: 
 
Madde 97 – Yabancı memlekette bulunanlara 

tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır.  
Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin 
kanunları müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru 
veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan 
ister. 

Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı 
ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu 
vasıtasıyla da yapılabilir.  

Yabancı memleketlerde bulunan kimselere 
tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı 
bulunduğu Bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, 
oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna 
gönderilir.  

  Yabancı memlekette resmi görevle bulunan 
Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla 
yapılır. 

Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara 
yapılacak tebliğ, bağlı bulundukları kara, deniz, hava 
kuvvetleri komutanlıklarıyla Jandarma Genel 
Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. 

 

 
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ: 
 
Madde 97 – Yabancı memlekette bulunanlara 

tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır.  
Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin 
kanunları müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru 
veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan 
ister. 

Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı 
ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu 
vasıtasıyla da yapılabilir. Bu hâlde bildirimi Türkiye 
elçiliği veya konsolosluğu veya bunların 
görevlendireceği bir memur yapar. Tebliğin konusu ile 
hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı 
ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin 
yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba 
o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. 
Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ 
edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içinde Türkiye elçiliği veya konsolosluğuna 
başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün 
bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye elçiliği 
veya konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ 
evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek 
tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak 
bekletilmeksizin merciine iade edilir.  

Yabancı memleketlerde bulunan kimselere 
tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı 
bulunduğu Bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, 
oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna 
gönderilir. Şu kadar ki, vergi dairelerinin yabancı 
memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak 
evrakları, vergi dairesi başkanlıkları; vergi dairesi 
başkanlığı bulunmayan yerlerde ise defterdarlıklar 
tarafından doğrudan Türkiye elçilik veya 
konsolosluğuna gönderilir. 

AÇIKLAMA 
 

 Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatta izlenecek usuller ile vergi 
dairelerinin yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrakların, Gelir İdaresi Başkanlığına 
gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde defterdarlıklar 
tarafından doğrudan yurtdışı temsilciliklerine gönderilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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  Yabancı memlekette resmi görevle bulunan 
Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla 
yapılır. 

Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara 
yapılacak tebliğ, bağlı bulundukları kara, deniz, hava 
kuvvetleri komutanlıklarıyla Jandarma Genel 
Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. 
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Kanunun 15 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye 

aşağıdaki fıkra eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
İlanın şekli 
 
Madde 104- İlan aşağıdaki şekilde yapılır: 
1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan 

koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı 
bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için 
ayrı ayrı olmak üzere, birmilyar liradan (3.600 TL) az 
vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca 
(3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan 
yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci 
gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen 
son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. 

3. İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila 
yüzmilyar lira arasındaki (3.600 – 360.000 TL) vergi 
veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili 
vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları 
içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. 
Tutarın yüzmilyar lirayı (360.000 TL ve üzeri ) aşması 
halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük 
gazetelerden birinde ayrıca yapılır. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı 
memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine 
ayrıca posta ile gönderilir. 

 

 
İlanın şekli 
 
Madde 104- İlan aşağıdaki şekilde yapılır: 
1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan 

koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı 
bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için 
ayrı ayrı olmak üzere, birmilyar liradan (3.600 TL) az 
vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca 
(3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan 
yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci 
gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 

2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen 
son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. 

3. İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila 
yüzmilyar lira arasındaki (3.600 – 360.000 TL) vergi 
veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili 
vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları 
içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. 
Tutarın yüzmilyar lirayı (360.000 TL ve üzeri ) aşması 
halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük 
gazetelerden birinde ayrıca yapılır. 

4. İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri 
için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla 
vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan 
ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi 
daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, 
diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de 
duyurulabilir. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı 
memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine 
ayrıca posta ile gönderilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) 
numaralı bendinde yer alan tutarı on katına kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun 

AÇIKLAMA 
 
 İlan yoluyla yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere, 3.600 Türk lirasından fazla vergi 

veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri 
açısından Gelir İdaresi Başkanlığının diğerleri için ilgili idarenin resmî internet sitesinde de duyurulabilecek. 

  Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, 
duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresiyle maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkili kılındı. 

Yürürlük Tarihi: 1.6.2022 
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kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 
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Kanunun 16 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Düzeltme yetkisi ve reddiyat: 
 
Madde 120 – Vergi hatalarının düzeltilmesine, 

ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. 
Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak 

düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması 
halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve 
tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme 
fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat 
edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek 
suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ 
tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak 
üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur. 

Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak 
fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan 
vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere 
yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye 
dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi 
dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete 
geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi 
vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini 
ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir. 

 
Düzeltme yetkisi ve reddiyat: 
 
Madde 120 – Vergi hatalarının düzeltilmesine, 

ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. 
Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak 

düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması 
halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve 
tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme 
fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat 
edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek 
suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ 
tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak 
üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur. 

Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak 
fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan 
vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere 
yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye 
dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi 
dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete 
geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi 
vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini 
ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet 
türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya birlikte 
dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile 
düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi 
daireleri tarafından yapılmasına izin vermeye ve 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 

  
  

 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

 Vergi dairesi tarafından yapılması gereken düzeltmelerin diğer vergi daireleri tarafından da 
yapılabilmesine izin verme ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Gelir İdaresi 
Başkanlığına yetki verildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 17 ncı maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “incelemeye tabi olanın 

iş yerinde” ibaresi “dairede” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan 
“Bu takdirde incelemeye” ibaresi “İncelemeye” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “İncelemenin dairede 
yapılması halinde istenilen” ibaresi “İstenilen” şeklinde, “daireye getirmesi” ibaresi “ibraz etmesi” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
İncelemenin yapılacağı yer: 
 
Madde 139 – Vergi incelemeleri, esas itibariyle 

incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. 
İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk 

edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde 
yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi 
sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. 

Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu 
defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden 
yazılı olarak istenilir. 

İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen 
defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz 
olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. 
Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını 
daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir. 

 

  
İncelemenin yapılacağı yer: 
 
Madde 139 – Vergi incelemeleri, esas itibariyle 

dairede yapılır. 
(…) 
İncelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve 

vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak 
istenilir. 

İstenilen defter veya vesikaları belli edilen 
zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları 
ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, 
defter ve vesikalarını ibraz etmesi için münasip bir 
mühlet verilir. 

İncelemenin dairede yapılması, incelemeye 
tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve 
çalışmalarda bulunulmasına mani değildir. 

Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi 
ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş 
yerinde de yapılabilir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Vergi incelemelerinin esas itibariyle dairede yapılacağı yönünde değişiklik yapıldı.  Mükellef ve vergi 
sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilecek.  

Yürürlük Tarihi: 1.7.2022 
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Kanunun 18 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı bendinde yer alan “Nezdinde” 
ibaresi “İncelemenin iş yerinde yapılması halinde nezdinde” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına 
“çerçevesinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda 
yürütülmesi, yazı, bildirim ve tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ile” ibaresi eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
İncelemede uyulacak esaslar: 
 
Madde 140 – Vergi incelemesi yapanlar, 

yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara 
uymaya mecburdurlar: 

1. İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe 
başlamadan evvel açık olarak izah ederler; 

2.  Vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir 
tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde vergi 
incelemesi yapılana verirler. Ayrıca, tutanağın bir 
örneğini bağlı olduğu birime, diğer örneğini de ilgili 
vergi dairesine gönderirler. 

3. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakatı 
olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme 
yapamazlar veya buna devam edemezler (Tutanak 
düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin 
alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, 
incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye 
uğratmayacak şekilde yapılır); 

4. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren 
bir vesika nezdinde inceleme yapılana verilir. 

5.Vergi kanunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, 
yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi 
inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu 
düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu 
kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler 
aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri 
bir rapor ile bildirirler.  

6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam 
inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı 
inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma 
değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay 
içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde 
incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep 
edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların 
bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir, tam ve 
sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade 
incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre 

 
İncelemede uyulacak esaslar: 
 
Madde 140 – Vergi incelemesi yapanlar, 

yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara 
uymaya mecburdurlar: 

1. İncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin 
konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususunu bir 
yazıyla bildirirler. Ayrıca, yazının bir örneğini bağlı 
olduğu birime ve ilgili vergi dairesine gönderirler. 

2. (Mülga) 
3. İncelemenin iş yerinde yapılması halinde 

nezdinde inceleme yapılanın muvafakatı olmadıkça 
resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar 
veya buna devam edemezler (Tutanak düzenlenmesi 
ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu 
hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, 
incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye 
uğratmayacak şekilde yapılır); 

4. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren 
bir vesika nezdinde inceleme yapılana verilir. 

5.Vergi kanunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, 
yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi 
inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu 
düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu 
kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler 
aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri 
bir rapor ile bildirirler.  

6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam 
inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı 
inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma 
değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay 
içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde 
incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep 
edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların 
bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir, tam ve 
sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade 
incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre 
verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya 

AÇIKLAMA 
 

  Vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve tutanakların 
elektronik ortamda düzenlenmesi yönünde değişiklik yapıldı. 

Yürürlük Tarihi: 1.7.2022 
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verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya 
yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından 
incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak 
nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi 
incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için 
gerekli tedbirleri alırlar. 

Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları 
tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme 
konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden 
önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi 
Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme 
komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara 
ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel tebliğ, 
sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden 
değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında 
uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi 
inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, 
Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat 
önerisi içeren vergi inceleme raporları ise doğrudan, 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir 
Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup 
başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor 
değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile 
bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel 
tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden 
değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu komisyon 
tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak 
düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme 
konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler. 

135 inci madde ile vergi incelemesi yapmaya 
yetkili kılınan diğer memurlar tarafından düzenlenen 
vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı 
merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor 
değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir. 

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile 
diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları 
değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369 
uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu 
kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge, 
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye 
ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan 
iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir 
komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca 
verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile 
incelemeye yetkili olanı bağlar. 

Bu maddede yazılı komisyonların başkan ve 
üyelerine her toplantı günü için (1000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu 
şekilde ödenecek toplantı ücretinin bir aylık tutarı 
(5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşamaz. 

Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, 

yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından 
incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak 
nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi 
incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için 
gerekli tedbirleri alırlar. 

Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları 
tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme 
konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden 
önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi 
Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme 
komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara 
ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel tebliğ, 
sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden 
değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında 
uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi 
inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, 
Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat 
önerisi içeren vergi inceleme raporları ise doğrudan, 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir 
Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup 
başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor 
değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile 
bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel 
tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden 
değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu komisyon 
tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak 
düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme 
konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler. 

135 inci madde ile vergi incelemesi yapmaya 
yetkili kılınan diğer memurlar tarafından düzenlenen 
vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı 
merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor 
değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir. 

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile 
diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları 
değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369 
uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu 
kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge, 
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye 
ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan 
iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir 
komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca 
verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile 
incelemeye yetkili olanı bağlar. 

Bu maddede yazılı komisyonların başkan ve 
üyelerine her toplantı günü için (1000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu 
şekilde ödenecek toplantı ücretinin bir aylık tutarı 
(5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşamaz. 

Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, 
vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik 
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vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, 
komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve 
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından 
doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak vergi 
inceleme raporlarının tutarları, Maliye Bakanlığınca 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve tutanakların 
elektronik ortamda düzenlenmesi ile vergi 
incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, 
komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları 
ve Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu 
tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak 
vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
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Kanunun 19 uncu maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 170 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
  

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yapılan bildirim: 

 
MADDE 170/A- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur 
olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak 
bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler 
tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu 
şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir 
unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini 
ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Mükelleflerin 213 sayılı Kanun uyarınca bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi 
mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri mükellefiyet 
grubu, faaliyet konusu, vergi türü, iş yeri türü, gelir unsuru ve şirket türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak 
tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 20 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 226 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
  

Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik:  
 
MADDE 226/A- Türk Ticaret Kanununun 64 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yetki 
kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığınca müştereken belirlenen usul, esas ve 
süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler 
için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer 
defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde 
onaylanması bu Kanun uygulamasında tasdik 
hükmündedir. 

Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve 
süreler dahilinde alınmaması veya yapılmaması 
durumunda defterler tasdik ettirilmemiş sayılır. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, 
esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer 
defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanması tasdik 
hükmünde sayılacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 21 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Kanuna” ibaresi 

“Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, bu Kanuna” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
İspat edici kağıtlar: 
 
Madde 227 – Bu kanunda aksine hüküm 

olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 
şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan 
kayıtların tevsiki mecburidir. 

Defter tutmak mecburiyetinde olmayan 
mükellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili 
giderlerini tesvike mecburdurlar. (Götürü usulde tesbit 
edilen giderler hariç.) 

Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye 
dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, 
öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu 
belgeler vergi kanunları bakımından hiç 
düzenlenmemiş sayılır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi 
mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu 
bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun 
gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması 
mecburiyetini getirmeye yetkilidir. 

 
İspat edici kağıtlar: 
 
Madde 227 – Bu kanunda aksine hüküm 

olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 
şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan 
kayıtların tevsiki mecburidir. 

Defter tutmak mecburiyetinde olmayan 
mükellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili 
giderlerini tesvike mecburdurlar. (Götürü usulde tesbit 
edilen giderler hariç.) 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekenler de dâhil olmak üzere, bu Kanuna göre 
kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu 
bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi 
kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi 
mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu 
bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun 
gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması 
mecburiyetini getirmeye yetkilidir. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge 
olarak düzenlenmesi gereken belgeler de dâhil edildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 22 nci maddesiyle; 
213 sayılı Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tasdik 

raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar.” ibaresi “tasdik raporunun 
zamanında ibrazı şarttır.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümleler eklendi. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve 

Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları: 
 
Mükerrer Madde 227 – Maliye Bakanlığı: 
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna 

göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest 
muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 
müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini 
getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, 
mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı 
uygulatmaya, 

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, 
istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve 
benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye 
Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli 
mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz 
edilmesi şartına bağlamaya, 

3. Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali 
müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda 
gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef 
grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye ve uygulatmaya, 

Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi 
imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek 
mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya 
düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin 
defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil 
eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya 
çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, 
gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

 
Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve 

Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları: 
 
Mükerrer Madde 227 – Maliye Bakanlığı: 
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna 

göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest 
muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 
müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini 
getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, 
mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı 
uygulatmaya, 

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, 
istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve 
benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye 
Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli 
mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz 
edilmesi şartına bağlamaya, 

3. Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali 
müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda 
gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef 
grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye ve uygulatmaya, 

Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi 
imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek 
mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya 
düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin 
defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil 
eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya 
çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, 
gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

AÇIKLAMA 
 

 Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri 
hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce 
düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibraz 
edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilecek. Tasdik raporunun bu süre 
içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamayacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması 
yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu 
ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu 
zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu 
hakdan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı 
tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar 
uzatmaya yetkilidir. 

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
bunlara ait müesseseler hakkında bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 

 

2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması 
yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu 
ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun 
zamanında ibrazı şarttır. Şu kadar ki, tasdik raporunun 
zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ 
edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik 
raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde 
mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar. 
Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz 
süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
bunlara ait müesseseler hakkında bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 

  
 . 
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Kanunun 23 ncı maddesiyle; 
213 sayılı Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Gider pusulası: 

Madde 234 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 
kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 
mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve 
çiftçilerin: 

1. (Mülga)
2. (Mülga)
3. Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler

veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim edip 
işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider 
pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş 
fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf 
tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın 
aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de 
tanzim edilir. 

Gider pusulası, 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 
adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve 
adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak 
tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana 
tevdi olunur. 

Gider pusulaları, seri ve sıra numarası 
dahilinde teselsül ettirilir.   

Gider pusulası: 

Madde 234 – “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 
kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 
mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve 
çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme 
zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya 
onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde 
vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar 
hariç) için işi yapana veya malı satana imza 
ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf 
esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler 
tarafından verilmiş fatura hükmündedir.” 

Gider pusulası, 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 
adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve 
adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak 
tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana 
tevdi olunur. 

Gider pusulaları, seri ve sıra numarası 
dahilinde teselsül ettirilir.   

“Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin 
yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde 
düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider 
pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır. 

İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri 
kaydıyla; 

a) Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü
fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya; 19/10/2005 
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda 
tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı 
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 

AÇIKLAMA 

 Gider pusulasının düzenlenme zorunluluğunun bulunduğu durumlara açıklık getirildi. Malın teslimi veya
hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde 
düzenlenmeyen gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alındı. 

 Banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile bu Kanun
uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer 
ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine geçecek.  

Yürürlük Tarihi: 1.11.2021 
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Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme 
kuruluşları veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta 
Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, 
bu kurumlarca düzenlenen belgeler, 

b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan 
malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara 
iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca iade 
edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar 
aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen 
belgeler, 

c) Bu Kanuna göre belge düzenleme 
zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve 
kuruluşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, 
yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri 
belgeler, 

gider pusulası yerine geçer. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

  
 . 
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Kanunun 24 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci paragrafından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, son paragrafında yer alan “tutulması ve düzenlenmesi” 
ibaresi “tutulması, düzenlenmesi ve ibraz edilmesi” şeklinde ve “tutulmasına ve düzenlenmesine” ibaresi 
“tutulmasına, düzenlenmesine ve ibraz edilmesine” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın son cümlesine  
“çalışanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, 
iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda yetkilendirilenlerin ortak, 
yönetici ve çalışanları” ibaresi eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik 

cihazla belge düzenleme: 

 
Mükerrer Madde 242 – 1. Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı; mükelleflere, niteliklerini belirlediği 
elektronik cihazları kullandırmak suretiyle belge 
düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan 
çıkarılan pulları belgelere ekletmeye yetkilidir. 
Elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler ile özel 
cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden belgeler bu 
Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş belge 
hükmündedir. 

Elektronik cihazların belirlenen niteliklere 
uygunluğu 6.12.1984 gün ve 3100 sayılı Kanunun 5 
inci maddesine göre kurulan komisyonun görüşü 
alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik 
cihazlarla veya kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan 
pulları ekletmek suretiyle belge düzenletme yetkisini; 
iş grupları, sektörler, bölgeler, yerleşim birimleri, yıllık 
hasılat tutarları itibariyle veya sabit bir işyerinde 
faaliyet gösterilip gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya 
topluca kullanabilir. 

Mükellefler, 3100 sayılı Kanuna göre nitelikleri 
belirlenen ödeme kaydedici cihazlar ile birinci fıkrada 
belirtilen cihazları piyasadan temin edebilecekleri gibi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından da temin edebilirler. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu cihazları temin 
etmeye, zimmet karşılığı vermeye bu konularla ilgili 
bütçe işlemlerini yapmaya ve diğer usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

 
Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik 

cihazla belge düzenleme: 

 
Mükerrer Madde 242 – 1. Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı; mükelleflere, niteliklerini belirlediği 
elektronik cihazları kullandırmak suretiyle belge 
düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan 
çıkarılan pulları belgelere ekletmeye yetkilidir. 
Elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler ile özel 
cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden belgeler bu 
Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş belge 
hükmündedir. 

Elektronik cihazların belirlenen niteliklere 
uygunluğu 6.12.1984 gün ve 3100 sayılı Kanunun 5 
inci maddesine göre kurulan komisyonun görüşü 
alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik 
cihazlarla veya kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan 
pulları ekletmek suretiyle belge düzenletme yetkisini; 
iş grupları, sektörler, bölgeler, yerleşim birimleri, yıllık 
hasılat tutarları itibariyle veya sabit bir işyerinde 
faaliyet gösterilip gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya 
topluca kullanabilir. 

Mükellefler, 3100 sayılı Kanuna göre nitelikleri 
belirlenen ödeme kaydedici cihazlar ile birinci fıkrada 
belirtilen cihazları piyasadan temin edebilecekleri gibi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından da temin edebilirler. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu cihazları temin 
etmeye, zimmet karşılığı vermeye bu konularla ilgili 
bütçe işlemlerini yapmaya ve diğer usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

AÇIKLAMA 
 

 Defter ve belgeler elektronik ortamda ibraz edilebilecek.  
- Vergi mahremiyetine ilişkin hükümler, elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, 

iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda yetkilendirilen mükelleflerin 
ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2020 
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Bakanlıkça zimmet karşılığı verilen cihazların 
bozulması, çalınması gibi nedenlerle kullanılamaz 
hale gelmesi halinde cihaz bedelinin 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre mükelleften tahsili yoluna 
gidilir. 

2.  Elektronik defter, şekil hükümlerinden 
bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu 
olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan 
elektronik kayıtlar bütünüdür. 

Elektronik belge, şekil hükümlerinden 
bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi 
zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren 
elektronik kayıtlar bütünüdür. 

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve 
elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik 
yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en 
küçük bilgi ögesini ifade eder. 

Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında 
defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan 
hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de 
geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve 
kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul 
ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye 
yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve 
kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 
muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik 
ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda 
tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve 
belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de 
dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç 
ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye 
Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, 
kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları 
Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir 
şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi 
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu 
Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza 
kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve 
denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun vergi 
mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda 
kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında 
da uygulanır. 

Bakanlıkça zimmet karşılığı verilen cihazların 
bozulması, çalınması gibi nedenlerle kullanılamaz 
hale gelmesi halinde cihaz bedelinin 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre mükelleften tahsili yoluna 
gidilir. 

2.  Elektronik defter, şekil hükümlerinden 
bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu 
olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan 
elektronik kayıtlar bütünüdür. 

Elektronik defter beratı, elektronik ortamda 
tutulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren 
ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış 
elektronik dosyayı ifade eder. 

Elektronik muhasebe fişi, şekil hükümlerinden 
bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik 
ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz 
edilebilen muhasebe fişine ait elektronik kayıtlar 
bütünüdür. 

Elektronik belge, şekil hükümlerinden 
bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi 
zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren 
elektronik kayıtlar bütünüdür. 

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve 
elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik 
yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en 
küçük bilgi ögesini ifade eder. 

Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında 
defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan 
hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de 
geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve 
kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul 
ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye 
yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve 
kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 
muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik 
ortamda tutulması, düzenlenmesi ve ibraz edilmesi 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, 
elektronik ortamda tutulmasına, düzenlenmesine ve 
ibraz edilmesine izin verilen defter ve belgelerde yer 
alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere 
her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında 
Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim 
ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma 
ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini 
haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi 
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu 
Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza 
kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve 
denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun vergi 
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mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan 
şirketin ortak, yönetici ve çalışanları ile elektronik 
defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, 
iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri 
için hizmet verme konusunda yetkilendirilenlerin ortak, 
yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır. 
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Kanunun 25 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine 

“ortamlarında saklanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ibraz edilmesi” ibaresi eklendi. 
 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Yetki: 
 
Mükerrer Madde 257 – Maliye Bakanlığı; 
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle 

muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu 
Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile 
bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini 
uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve 
ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda 
değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp 
dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya 
veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu 
defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz 
zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna 
göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin 
tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu 
kaldırmaya,   

2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve 
ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya 
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik 
etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun 
kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını 
belirlemeye, 

3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 
kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik 
bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt 
ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye 
veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter 
ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya 
Muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda 
saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda 
uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, 

4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre 
devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen 
bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya 

 
Yetki: 
 
Mükerrer Madde 257 – Maliye Bakanlığı; 
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle 

muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu 
Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile 
bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini 
uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve 
ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda 
değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp 
dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya 
veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu 
defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz 
zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna 
göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin 
tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu 
kaldırmaya,   

2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve 
ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya 
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik 
etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun 
kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını 
belirlemeye, 

3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, 
kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik 
bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt 
ortamlarında saklanması veya ibraz edilmesi 
hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, 
bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının 
Maliye Bakanlığında veya Muhafaza etmekle 
görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu 
getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını 
belirlemeye, 

4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre 
devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen 
bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 

AÇIKLAMA 
 

 Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi 
ve kayıt araçları ile ibraz edilmesi hususunda izin verme veya zorunluluk getirme konusunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığına yetki verildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2020 
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diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet 
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim 
araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, 
yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki 
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 
gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart 
belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, 
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler 
ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve 
standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları 
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve 
diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef 
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı 
uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden 
sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak 
verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk 
fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen 
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 
belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, 
mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik 
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ 
etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 
belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet 
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim 
araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve 
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye, 

5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili 
olarak levha kullandırma ve asma zorunluluğu 
getirmeye ve kaldırmaya, 

6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 
niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, 
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri 
kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla 
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına 
ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, 
barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel 
etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye 
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş 
borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu 
getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme 
alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve 
hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, 
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı 
ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı 
geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası 

rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya 
diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet 
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim 
araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, 
yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki 
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 
gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart 
belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, 
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler 
ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve 
standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları 
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve 
diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef 
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı 
uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden 
sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak 
verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk 
fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen 
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 
belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, 
mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik 
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ 
etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer 
belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet 
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim 
araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve 
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye, 

5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili 
olarak levha kullandırma ve asma zorunluluğu 
getirmeye ve kaldırmaya, 

6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 
niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, 
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri 
kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla 
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına 
ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, 
barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel 
etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye 
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş 
borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu 
getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme 
alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve 
hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, 
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı 
ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı 
geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
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hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine 
getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek 
gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken 
özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin 
faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, 
denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve 
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye, 

7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini 
sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette 
bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara 
ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 
yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan 
gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari 
faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü 
getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme 
süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik 
yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, 
sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma 
konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, 
başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 
yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı 
hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu 
getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin 
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi 
yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer 
usul ve esasları belirlemeye, 

8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi 
faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca 
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma 
zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal 
edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk 
lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon 
Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap 
dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, 
ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce 
bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, 
doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak 
amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 
yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan 
maddede sayılan türden teminat almaya, 
mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, 
mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, 
çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı 
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma 
yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup 

Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası 
hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine 
getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek 
gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken 
özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin 
faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, 
denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve 
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye, 

7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini 
sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette 
bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara 
ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 
yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan 
gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari 
faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü 
getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme 
süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik 
yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, 
sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma 
konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, 
başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 
yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı 
hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu 
getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin 
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi 
yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer 
usul ve esasları belirlemeye, 

8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi 
faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca 
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma 
zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal 
edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk 
lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon 
Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap 
dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, 
ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce 
bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, 
doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak 
amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 
yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan 
maddede sayılan türden teminat almaya, 
mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, 
mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, 
çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı 
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma 
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bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve 
mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate 
alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken 
zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları 
belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde 
lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan 
oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına 
kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat 
aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve 
esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle 

bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü 
şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile 
ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara 
uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazete'de 
yayınlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge 
tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki 
kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere 
yaptırmaya, ticari kazançları (basit usulde) tespit 
edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter 
tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir. 

Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca 
Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki 
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 
gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk 
getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile 
gönderme işini yapacak kişiler arasında özel 
sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda 
gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya 
vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. 

Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden 
veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 
elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik 
ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 
ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme 
zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi 
üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler 
mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik 
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu 
ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına 
tebliği yerine geçer.   

yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup 
bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve 
mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate 
alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken 
zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları 
belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde 
lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan 
oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına 
kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat 
aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve 
esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle 

bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü 
şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile 
ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara 
uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazete'de 
yayınlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge 
tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki 
kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere 
yaptırmaya, ticari kazançları (basit usulde) tespit 
edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter 
tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve 
esasları belirlemeye yetkilidir. 

Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca 
Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki 
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 
gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk 
getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile 
gönderme işini yapacak kişiler arasında özel 
sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda 
gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya 
vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. 

Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden 
veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 
elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik 
ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 
ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme 
zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi 
üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler 
mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik 
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu 
ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına 
tebliği yerine geçer.   
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Kanunun 26 ncı maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 261 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 

Değerleme ölçüleri: 
 
Madde 261 – Değerleme, iktisadi kıymetin nevi 

ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır: 
1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer; 
5. İtibari değer; 
6. Vergi değeri; 
7. Rayiç bedel, 
8. Emsal bedeli ve ücreti. 
 

 
Değerleme ölçüleri: 
 
Madde 261 – Değerleme, iktisadi kıymetin 

nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile 
yapılır: 

1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer; 
5. İtibari değer; 
6. Vergi değeri; 
7. Rayiç bedel, 
8. Emsal bedeli ve ücreti. 
9. Alış bedeli. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

 İktisadi kıymetlerin değerleme ölçüleri arasına “alış bedeli” eklendi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 27 inci maddesiyle; 
213 sayılı Kanununun 262 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklendi. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Maliyet Bedeli: 
 
Madde 262 – Maliyet bedeli, iktisadi bir 

kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması 
münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri 
bilümum giderlerin toplamını ifade eder. 

Maliyet Bedeli: 
 
Madde 262 – Maliyet bedeli, iktisadi bir 

kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması 
münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri 
bilümum giderlerin toplamını ifade eder. 

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 

AÇIKLAMA 
 

  İktisadi kıymetin maliyet bedeline girmesi zorunlu olan veya ihtiyari olarak dâhil edilmesi öngörülen 
giderler belirlendi.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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serbesttirler. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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Kanunun 28 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanuna 268 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
Alış bedeli: 
 
MADDE 268/A- Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin 

satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap 
edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil 
değildir. 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

 Değerleme ölçüsü olarak eklenen “alış bedeli”nin tanımı ve kapsamı belirlendi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 29 uncu maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 270 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren 

giderler: 
 
Madde 270 – Gayrimenkullerde, maliyet 

bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı 
giderler girer: 

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye 
ve montaj giderleri; 

2. Mevcut bir binanın satın alınarak 
yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit 
giderler. 

 
 
 
 
Madde 270 – (Mülga)  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Kanunun “Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler” başlıklı 270 inci maddesi yürürlükten 
kaldırıldı.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 30 uncu maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 273 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Demirbaş eşya: 
 
Madde 273 – Alat, edevat, mefruşat ve 

demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların 
maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden 
gayrı komüsyon ve nakliye giderleri gibi özel 
giderlerdir. 

İmal edilen alat, edevat, mefruşat ve 
demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine 
geçer. 

 
Demirbaş eşya: 
 
Madde 273 – Alat, edevat, mefruşat ve 

demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. (…) 
İmal edilen alat, edevat, mefruşat ve 

demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine 
geçer. 

  
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

   Kanunun “Maliyet Bedeli” başlıklı 262 nci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden 273 üncü maddede 
düzenleme yapıldı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 31 inci maddesiyle; 
213 sayılı Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin başlığı “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme 

oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirildi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Enflasyon düzeltmesi ve yeniden 

değerleme oranı 
 
Mükerrer Madde 298- A) Malî tablolarda yer 

alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere 
göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur. 

1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit 
eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat 
endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil 
son üç hesap döneminde %100'den ve içinde 
bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması 
halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki 
şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. 

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi 
dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek 
ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici 
vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların 
tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık 
dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde 
bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate 
alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi 
dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması 
halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde 
bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme 
yapılır. 

Cumhurbaşkanı; bu maddede yer alan % 100 
oranını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanunî 
seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 oranını ise % 
25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanunî seviyesine 
kadar indirmeye yetkilidir.  

2. Bu maddenin uygulanmasında; 

 
Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme 

oranı ve yeniden değerleme: 
 
Mükerrer Madde 298- A) Malî tablolarda yer 

alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere 
göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur. 

1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit 
eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat 
endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil 
son üç hesap döneminde %100'den ve içinde 
bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması 
halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki 
şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. 

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi 
dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek 
ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici 
vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların 
tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık 
dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde 
bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate 
alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi 
dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması 
halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde 
bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme 
yapılır. 

Cumhurbaşkanı; bu maddede yer alan % 100 
oranını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanunî 
seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 oranını ise % 
25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanunî seviyesine 
kadar indirmeye yetkilidir.  

2. Bu maddenin uygulanmasında; 

AÇIKLAMA 
 
  Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 

(kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil, maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında söz konusu 
fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk 
para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), maddenin (A) fıkrasında yer alan 
enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil 
bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine 
veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde 
gösterilen amortismanları mezkur maddede belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden değerleme imkanı getirildi.  

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 
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a) Parasal olmayan kıymetler; parasal 
kıymetler dışındaki kıymetleri, 

b) Parasal kıymetler; Türk Lirasının 
değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri 
aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat 
hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetleri 
(Yabancı paralar da parasal kıymet olarak dikkate 
alınır.), 

c) Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan 
kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak 
tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, 
malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü 
cinsinden hesaplanmasını, 

d) Düzeltme katsayısı; malî tabloların ait 
olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas 
alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine 
bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, 

e) Ortalama düzeltme katsayısı; malî tabloların 
ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bu endeks ile bir 
önceki dönemin sonundaki fiyat endeksi toplamının 
ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse 
bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, 

f) Fiyat endeksi (ÜFE); Türkiye İstatistik 
Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici 
Fiyatları Genel Endeksini, 

g) Reel olmayan finansman maliyeti; her türlü 
borçlanmada, borç tutarlarına (yabancı para 
üzerinden borçlanmalarda borcun alındığı tarihteki 
Türk Lirası karşılıklarına), borcun kullanıldığı döneme 
ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle 
hesaplanan tutarı, 

h) Toplulaştırılmış yöntemler; 
aa) Basit ortalama yöntemi; gelir tablosu 

kalemleri ile stokların düzeltmede esas alınacak 
tarihlere bağlı kalınmaksızın dönem ortalama 
düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon 
düzeltmesine tâbi tutulmasını, 

ab) Hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi; dönem 
sonu stok ve dönem içinde satılan mal maliyetinin 
enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının 
hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı ile 
çarpılması suretiyle enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutulmasını (Bir önceki döneme ait düzeltilmiş satılan 
mal maliyeti enflasyon düzeltmesi yapılan dönemin 
sonuna taşıma katsayısı uygulanarak taşınır. Bu 
hesaplamalarda amortisman ve reel finansman 
giderleri, endekslenmeden dikkate alınır.), 

i) Hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme 
katsayısı; enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş 
dönem başı stoğun ilgili dönemin sonuna taşınmış 
değeri ile dönem içi alış ve giderlerin enflasyon 
düzeltmesine tâbi tutulmuş değerleri toplamının, 
dönem başı stok ile dönem içi alış ve giderlerin 
enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının 

a) Parasal olmayan kıymetler; parasal 
kıymetler dışındaki kıymetleri, 

b) Parasal kıymetler; Türk Lirasının 
değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri 
aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat 
hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetleri 
(Yabancı paralar da parasal kıymet olarak dikkate 
alınır.), 

c) Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan 
kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak 
tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, 
malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü 
cinsinden hesaplanmasını, 

d) Düzeltme katsayısı; malî tabloların ait 
olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas 
alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine 
bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, 

e) Ortalama düzeltme katsayısı; malî tabloların 
ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bu endeks ile bir 
önceki dönemin sonundaki fiyat endeksi toplamının 
ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse 
bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, 

f) Fiyat endeksi (ÜFE); Türkiye İstatistik 
Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici 
Fiyatları Genel Endeksini, 

g) Reel olmayan finansman maliyeti; her türlü 
borçlanmada, borç tutarlarına (yabancı para 
üzerinden borçlanmalarda borcun alındığı tarihteki 
Türk Lirası karşılıklarına), borcun kullanıldığı döneme 
ait TEFE artış oranının uygulanması suretiyle 
hesaplanan tutarı, 

h) Toplulaştırılmış yöntemler; 
aa) Basit ortalama yöntemi; gelir tablosu 

kalemleri ile stokların düzeltmede esas alınacak 
tarihlere bağlı kalınmaksızın dönem ortalama 
düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon 
düzeltmesine tâbi tutulmasını, 

ab) Hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi; dönem 
sonu stok ve dönem içinde satılan mal maliyetinin 
enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının 
hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı ile 
çarpılması suretiyle enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutulmasını (Bir önceki döneme ait düzeltilmiş satılan 
mal maliyeti enflasyon düzeltmesi yapılan dönemin 
sonuna taşıma katsayısı uygulanarak taşınır. Bu 
hesaplamalarda amortisman ve reel finansman 
giderleri, endekslenmeden dikkate alınır.), 

i) Hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme 
katsayısı; enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş 
dönem başı stoğun ilgili dönemin sonuna taşınmış 
değeri ile dönem içi alış ve giderlerin enflasyon 
düzeltmesine tâbi tutulmuş değerleri toplamının, 
dönem başı stok ile dönem içi alış ve giderlerin 
enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının 
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toplamına bölünmesi ile bulunan katsayıyı, 

j) Taşıma; malî tablolardaki parasal ve parasal 
olmayan tutarların, taşıma katsayısı kullanılarak ilgili 
dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanması 
işlemini, 

k) Taşıma katsayısı; malî tabloların ait olduğu 
aya ilişkin fiyat endeksinin, bir önceki dönemin 
sonundaki (yıl içinde işe başlayanlarda, işe başlanılan 
aya ilişkin) fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen 
katsayıyı, 

l) Enflasyon fark hesapları; parasal olmayan 
kıymetlerin düzeltme işlemi sonrası değeri ile 
düzeltme öncesi değeri arasındaki farklarının 
kaydedildiği hesapları, 

m) Enflasyon düzeltme hesabı; parasal 
olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan 
farkların kaydedildiği hesabı (Bu hesap enflasyon fark 
hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Parasal olmayan 
aktif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi tutulması 
sonucu oluşan farklar bu hesabın alacağına, parasal 
olmayan pasif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna 
kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının bakiyesi 
gelir tablosuna aktarılmak suretiyle kapatılır.), 

n) Net parasal pozisyon; parasal varlıklarla 
parasal yükümlülükler arasındaki farkı, 

İfade eder. 
3. Düzeltme işleminde aşağıdaki tarihler esas 

alınır: 
a) Alış bedeli ile değerlenen menkul 

kıymetlerle malî duran varlıklar için; satın alma tarihi. 
b) İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı 

mamul ve mamul stokların maliyetine dahil edilen 
unsurlar, yıllara sarî inşaat ve onarım işlerinde 
maliyeti oluşturan unsurlar, gelecek aylara ve yıllara 
ait giderler, maddî duran varlıklar ve bu varlıkları 
oluşturan unsurlar, maddî olmayan duran varlıklar ve 
bu varlıkları oluşturan unsurlar, özel tükenmeye tâbi 
varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sarî 
inşaat ve onarım hakedişleri, haklar ve şerefiyeler 
için; defterlere kayıt tarihi (Bunlara mahsuben verilen 
veya alınan parasal olmayan avanslar, ödeme veya 
tahsil tarihinden mahsup tarihine kadar düzeltilir.). 

c) Parasal olmayan alınan depozito ve 
teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş sermaye, 
hisse senetleri ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları 
için; tahsil tarihi. 

d) Parasal olmayan verilen depozito ve 
teminatlar ile avanslar için; ödeme tarihi. 

e) Aynî sermaye olarak konulan kıymetler için; 
mülkiyetin intikal ettiği tarih. 

f) Kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları ve net 
dönem kârının sermayeye ilave edilmesi dolayısıyla 
artırılan sermaye için; tescil tarihi. 

toplamına bölünmesi ile bulunan katsayıyı, 
j) Taşıma; malî tablolardaki parasal ve parasal 

olmayan tutarların, taşıma katsayısı kullanılarak ilgili 
dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanması 
işlemini, 

k) Taşıma katsayısı; malî tabloların ait olduğu 
aya ilişkin fiyat endeksinin, bir önceki dönemin 
sonundaki (yıl içinde işe başlayanlarda, işe başlanılan 
aya ilişkin) fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen 
katsayıyı, 

l) Enflasyon fark hesapları; parasal olmayan 
kıymetlerin düzeltme işlemi sonrası değeri ile 
düzeltme öncesi değeri arasındaki farklarının 
kaydedildiği hesapları, 

m) Enflasyon düzeltme hesabı; parasal 
olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan 
farkların kaydedildiği hesabı (Bu hesap enflasyon fark 
hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Parasal olmayan 
aktif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi tutulması 
sonucu oluşan farklar bu hesabın alacağına, parasal 
olmayan pasif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna 
kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının bakiyesi 
gelir tablosuna aktarılmak suretiyle kapatılır.), 

n) Net parasal pozisyon; parasal varlıklarla 
parasal yükümlülükler arasındaki farkı, 

İfade eder. 
3. Düzeltme işleminde aşağıdaki tarihler esas 

alınır: 
a) Alış bedeli ile değerlenen menkul 

kıymetlerle malî duran varlıklar için; satın alma tarihi. 
b) İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı 

mamul ve mamul stokların maliyetine dahil edilen 
unsurlar, yıllara sarî inşaat ve onarım işlerinde 
maliyeti oluşturan unsurlar, gelecek aylara ve yıllara 
ait giderler, maddî duran varlıklar ve bu varlıkları 
oluşturan unsurlar, maddî olmayan duran varlıklar ve 
bu varlıkları oluşturan unsurlar, özel tükenmeye tâbi 
varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sarî 
inşaat ve onarım hakedişleri, haklar ve şerefiyeler 
için; defterlere kayıt tarihi (Bunlara mahsuben verilen 
veya alınan parasal olmayan avanslar, ödeme veya 
tahsil tarihinden mahsup tarihine kadar düzeltilir.). 

c) Parasal olmayan alınan depozito ve 
teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş sermaye, 
hisse senetleri ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları 
için; tahsil tarihi. 

d) Parasal olmayan verilen depozito ve 
teminatlar ile avanslar için; ödeme tarihi. 

e) Aynî sermaye olarak konulan kıymetler için; 
mülkiyetin intikal ettiği tarih. 

f) Kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları ve net 
dönem kârının sermayeye ilave edilmesi dolayısıyla 
artırılan sermaye için; tescil tarihi. 
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g) Nakdî sermaye karşılığı alınan hisse 
senetleri için; ödeme tarihi, aynî sermaye karşılığı 
alınan hisse senetleri için; sermaye olarak konulan 
kıymetlerin mülkiyetinin intikal ettiği tarih, temettü 
karşılığı alınan hisse senetleri için; iştirak edilen şirket 
sermayesinin tescil tarihi. 

h) Parasal olmayan karşılıklar için; ilgili olduğu 
kıymetin düzeltmeye esas tarihi. 

4. Düzeltme işleminde bu Kanunda yer alan 
değerleme hükümlerine göre tespit edilen tutarlar 
esas alınır. Ancak stokların, satılan malın ve maddî 
duran varlıkların maliyet bedeline ve malî duran 
varlıkların alış bedeline intikal ettirilen reel olmayan 
finansman maliyetleri düşüldükten sonra bulunan 
tutarlar düzeltmeye tâbi tutulur. Toplulaştırılmış 
yöntemlerle düzeltmeye tâbi tutulan kıymetlerin alış 
veya maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan 
finansman maliyetlerinin düşülmesi ihtiyarîdir. 

Mükellefler; reel olmayan finansman maliyetini, 
toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait 
TEFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz 
oranına bölünmesi suretiyle belirlenen oranı 
uygulayarak da tespit edebilirler. Ancak bu yöntemi 
seçen mükellefler seçtikleri yöntemden bu seçimi 
yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap 
döneminin sonuna kadar dönemezler. 

Belgelerde ayrıca gösterilen vade farklarının 
reel olmayan kısımları ile üç aydan fazla vadeli olan 
ve vade farkı düzenlenen belge üzerinde ayrıca 
gösterilmeyen işlemlerde alacak ve borç senetlerinin 
reeskont işlemine tâbi tutulmasında esas alınan 
Merkez Bankasınca uygulanan faiz oranı kullanılarak 
hesaplanan vade farkı tutarının reel olmayan kısımları 
bu madde hükümlerine tâbi tutulur. 

5. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye 
Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri 
uygulayabilirler. Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden 
birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu 
seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap 
döneminin sonuna kadar dönemezler. 

Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark 
hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına 
kaydedilir. 

Yıllara sarî inşaat ve onarma işlerine ait 
maliyet ve hakedişlere ilişkin düzeltmeler, enflasyon 
düzeltme hesabı yerine yıllara sarî inşaat enflasyon 
düzeltme hesabına kaydedilir. Bu hesap işin bitiminde 
kâr/zarar hesabına intikal ettirilir. 

Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen 
dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri 
olarak dikkate alınır. 

Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, 
herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği 

g) Nakdî sermaye karşılığı alınan hisse 
senetleri için; ödeme tarihi, aynî sermaye karşılığı 
alınan hisse senetleri için; sermaye olarak konulan 
kıymetlerin mülkiyetinin intikal ettiği tarih, temettü 
karşılığı alınan hisse senetleri için; iştirak edilen şirket 
sermayesinin tescil tarihi. 

h) Parasal olmayan karşılıklar için; ilgili olduğu 
kıymetin düzeltmeye esas tarihi. 

4. Düzeltme işleminde bu Kanunda yer alan 
değerleme hükümlerine göre tespit edilen tutarlar 
esas alınır. Ancak stokların, satılan malın ve maddî 
duran varlıkların maliyet bedeline ve malî duran 
varlıkların alış bedeline intikal ettirilen reel olmayan 
finansman maliyetleri düşüldükten sonra bulunan 
tutarlar düzeltmeye tâbi tutulur. Toplulaştırılmış 
yöntemlerle düzeltmeye tâbi tutulan kıymetlerin alış 
veya maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan 
finansman maliyetlerinin düşülmesi ihtiyarîdir. 

Mükellefler; reel olmayan finansman maliyetini, 
toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait 
TEFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz 
oranına bölünmesi suretiyle belirlenen oranı 
uygulayarak da tespit edebilirler. Ancak bu yöntemi 
seçen mükellefler seçtikleri yöntemden bu seçimi 
yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap 
döneminin sonuna kadar dönemezler. 

Belgelerde ayrıca gösterilen vade farklarının 
reel olmayan kısımları ile üç aydan fazla vadeli olan 
ve vade farkı düzenlenen belge üzerinde ayrıca 
gösterilmeyen işlemlerde alacak ve borç senetlerinin 
reeskont işlemine tâbi tutulmasında esas alınan 
Merkez Bankasınca uygulanan faiz oranı kullanılarak 
hesaplanan vade farkı tutarının reel olmayan kısımları 
bu madde hükümlerine tâbi tutulur. 

5. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye 
Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri 
uygulayabilirler. Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden 
birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu 
seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap 
döneminin sonuna kadar dönemezler. 

Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark 
hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına 
kaydedilir. 

Yıllara sarî inşaat ve onarma işlerine ait 
maliyet ve hakedişlere ilişkin düzeltmeler, enflasyon 
düzeltme hesabı yerine yıllara sarî inşaat enflasyon 
düzeltme hesabına kaydedilir. Bu hesap işin bitiminde 
kâr/zarar hesabına intikal ettirilir. 

Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen 
dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri 
olarak dikkate alınır. 

Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, 
herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği 
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veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin 
yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, 
bu dönemde vergiye tâbi tutulur.  Ancak öz sermaye 
kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu 
oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave 
edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. 

Enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan değerlerin 
elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon 
düzeltme farkları maliyet addolunur. 

Matrahın tespitinde, kanunen kabul edilmeyen 
giderler, istisnalar ve geçmiş yıl malî zararları 
enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarları ile 
dikkate alınır. 

6. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş 
değerler üzerinden hesaplanır. 

Kazançlarını işletme hesabı esasına göre 
tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da 
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu maddede 
belirtilen hükümlere göre düzeltilmiş tutarları 
üzerinden amortismana tâbi tutabilirler. 

7. Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir 
hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme 
şartlarının yeniden oluşması halinde; enflasyon 
düzeltmesi yapılan en son dönemden başlamak üzere 
enflasyon düzeltmesi yapılır. Bu şekilde belirlenen 
geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı 
zarar olarak kabul edilmez. Ancak, matrahın 
tespitinde geçmiş yıl malî zararları mukayyet değerleri 
ile dikkate alınır. Birikmiş amortismanlar, ait oldukları 
kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme 
sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak 
düzeltilir. 

Bu işlemlerden doğan pasif kalemlere ait fark 
hesapları için (5) numaralı bendin beşinci paragraf 
hükmü uygulanır. 

8. Maliye Bakanlığı; 
a) Mükellef veya meslek grupları ya da 

mükelleflerin aktif toplamları veya ciroları itibarıyla; 
enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemler 
kullanılmasına izin vermeye, toplulaştırılmış yöntem 
uygulanabilecek kalemleri belirlemeye, 

b) Mükellef veya meslek grupları ya da 
mükelleflerin aktif toplamları veya ciroları itibarıyla 
hangi tür malî tabloların; enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutulup tutulmayacağını ve geçici vergi dönemlerinde 
düzeltilip düzeltilmeyeceğini belirlemeye, 

c) (3) numaralı bentte yer almayan kıymetler 
için düzeltmeye esas alınacak tarihi belirlemeye, 

d) Ortalama ticarî kredi faiz oranının tespitine 
ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, 

e) Bölgeler, sektörler, iş grupları, iş nevileri 
veya parasal olmayan kıymetler itibarıyla döviz, altın 
ve benzeri değerleri esas alarak düzeltme yaptırmaya 

veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin 
yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, 
bu dönemde vergiye tâbi tutulur.  Ancak öz sermaye 
kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu 
oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave 
edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. 

Enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan değerlerin 
elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon 
düzeltme farkları maliyet addolunur. 

Matrahın tespitinde, kanunen kabul edilmeyen 
giderler, istisnalar ve geçmiş yıl malî zararları 
enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarları ile 
dikkate alınır. 

6. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş 
değerler üzerinden hesaplanır. 

Kazançlarını işletme hesabı esasına göre 
tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da 
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu maddede 
belirtilen hükümlere göre düzeltilmiş tutarları 
üzerinden amortismana tâbi tutabilirler. 

7. Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir 
hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme 
şartlarının yeniden oluşması halinde; enflasyon 
düzeltmesi yapılan en son dönemden başlamak üzere 
enflasyon düzeltmesi yapılır. Bu şekilde belirlenen 
geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı 
zarar olarak kabul edilmez. Ancak, matrahın 
tespitinde geçmiş yıl malî zararları mukayyet değerleri 
ile dikkate alınır. Birikmiş amortismanlar, ait oldukları 
kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme 
sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak 
düzeltilir. 

Bu işlemlerden doğan pasif kalemlere ait fark 
hesapları için (5) numaralı bendin beşinci paragraf 
hükmü uygulanır. 

8. Maliye Bakanlığı; 
a) Mükellef veya meslek grupları ya da 

mükelleflerin aktif toplamları veya ciroları itibarıyla; 
enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemler 
kullanılmasına izin vermeye, toplulaştırılmış yöntem 
uygulanabilecek kalemleri belirlemeye, 

b) Mükellef veya meslek grupları ya da 
mükelleflerin aktif toplamları veya ciroları itibarıyla 
hangi tür malî tabloların; enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutulup tutulmayacağını ve geçici vergi dönemlerinde 
düzeltilip düzeltilmeyeceğini belirlemeye, 

c) (3) numaralı bentte yer almayan kıymetler 
için düzeltmeye esas alınacak tarihi belirlemeye, 

d) Ortalama ticarî kredi faiz oranının tespitine 
ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, 

e) Bölgeler, sektörler, iş grupları, iş nevileri 
veya parasal olmayan kıymetler itibarıyla döviz, altın 
ve benzeri değerleri esas alarak düzeltme yaptırmaya 
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ve günlük olarak belirlenen endeks veya değerleri 
kullandırmaya, 

f) Parasal ve parasal olmayan kıymetleri 
belirlemeye, 

g) Net parasal pozisyon kâr/zarar hesabı 
yaptırmaya, 

h) Enflasyon düzeltmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
9. Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, 

gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler 
bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara 
bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar. 

B) Yeniden değerleme oranı, yeniden 
değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı 
dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet 
İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış 
oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete 
ile ilân edilir. 

C) Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya 
fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel 
endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır. 

ve günlük olarak belirlenen endeks veya değerleri 
kullandırmaya, 

f) Parasal ve parasal olmayan kıymetleri 
belirlemeye, 

g) Net parasal pozisyon kâr/zarar hesabı 
yaptırmaya, 

h) Enflasyon düzeltmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
9. Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, 

gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler 
bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara 
bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar. 

B) Yeniden değerleme oranı, yeniden 
değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı 
dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet 
İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış 
oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete 
ile ilân edilir. 

C) Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya 
fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel 
endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır. 

Ç) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına 
göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 
(kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil, (A) 
fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında söz konusu 
fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara 
bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapanlar ile 
kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para 
birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), (A) fıkrasında 
yer alan enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının 
gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, 
bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-
kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu 
edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup 
bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları 
aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden 
değerleyebilirler. 

1. İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine 
eklenmiş bulunan (iktisadi kıymetlerin aktifleştirildiği 
hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur farkları ve 
kredi faizleri (bunlara isabet eden amortismanlar dâhil) 
yeniden değerleme kapsamına girmez. 

2. Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve 
bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer alan 
değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve 
değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla 
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate 
alınır. Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış 
olması durumunda, yeniden değerlemeye esas 
alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış 
varsayılarak belirlenir. 
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3. İktisadi kıymetlerin (2) numaralı bende göre 
tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin 
amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla 
ait olan yeniden değerleme oranı ile çarpılması 
suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. 

Yapılacak değerlemede yeniden değerleme 
oranı olarak (B) fıkrasında belirtilen oran dikkate alınır. 
Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler 
için, özel hesap döneminin başladığı takvim yılına ait 
oran esas alınır. 

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak 
değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, 
bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 
9 uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere 
göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı 
esas alınmak suretiyle belirlenir. 

4. Yeniden değerleme neticesinde iktisadi 
kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı, 
yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin 
her birine isabet eden değer artışı ayrıntılı olarak 
görünecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon 
hesabında gösterilir. Değer artışı, iktisadi kıymetlerin 
yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme 
öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net 
bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin bilançonun 
aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade 
eder. İktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir 
yılda yapılmamış olması durumunda söz konusu değer, 
bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak 
belirlenir. 

5. İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında 
yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu 
kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan 
değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam 
ederler. Yeniden değerlemeye tabi tutulanların her 
birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap 
şekilleri amortisman kayıtlarında ayrıntılı olarak 
gösterilir. 

6. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen 
değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya 
işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem 
kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya 
kurumlar vergisine tabi tutulur. Sermayeye eklenen 
değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave 
edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Bu işlemler kâr 
dağıtımı sayılmaz. 

7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi 
kıymetlerin elden çıkarılması (satış, devir, işletmeden 
çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte 
özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları aynen 
amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur. 
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8. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o 
yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Yeniden 
değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya 
değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı 
daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden 
değerleme yapılamaz. 

9. Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi 
kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde, yeniden 
değerleme yapılmaz. 

10. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi 
kıymetlerin elden çıkarılmasından önce (A) fıkrasında 
belirtilen enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin 
şartların oluşması halinde, anılan fıkranın (7) numaralı 
bendi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır. Söz 
konusu bent gereği öz sermaye kalemlerinin 
düzeltilmesinde bu madde kapsamındaki yeniden 
değerleme değer artış fonu öz sermayeden düşülür. 
Ayrıca mezkûr değer artış fonunun sermayeye ilavesi 
nedeniyle oluşan sermaye artışları sermaye artışı 
olarak dikkate alınmaz ve enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulmaz. 

11. (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesine 
ilişkin şartların oluştuğu dönemlerde, bu fıkra uyarınca 
yeniden değerleme yapılmaz. Anılan fıkrada belirtilen 
enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşmadığı ilk 
hesap döneminden itibaren, bu fıkra hükümleri 
uyarınca yeniden değerleme uygulamasına devam 
olunabilir. Bu durumda iktisadi kıymetlerin yeniden 
değerlemesine esas değerler olarak, enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulmuş son bilançoda yer alan 
değerler dikkate alınır. Bu değerin tespitinde, iktisadi 
kıymetler için amortismanın herhangi bir yılda 
yapılmamış olması durumunda, bu amortismanlar tam 
olarak ayrılmış varsayılır. 

12. Bu fıkra kapsamında yeniden değerleme 
yapılan hesap döneminden sonra (A) fıkrası uyarınca 
enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması 
durumunda, bu fıkra hükümlerine göre yeniden 
değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile 
bunlara ilişkin amortismanlar düzeltilmiş son değerleri 
dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. 

13. Yeniden değerlemenin herhangi bir yılda 
yapılmaması durumunda, sonraki hesap dönemlerine 
ilişkin olarak bu fıkra kapsamında yeniden değerleme 
yapılabilir. 

14. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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Kanunun 32 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinin birinci fıkrasına “kıymetlerini” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “, 320 nci maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere,” ibaresi eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Normal amortisman: 
 
Madde 315 – Mükellefler amortismana tâbi 

iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân 
edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek 
oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı 
ömürleri dikkate alınır. 

 
Normal amortisman: 
 
Madde 315 – Mükellefler amortismana tâbi 

iktisadî kıymetlerini 320 nci maddenin dördüncü 
fıkrası saklı kalmak üzere Maliye Bakanlığının tespit 
ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân 
edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin 
faydalı ömürleri dikkate alınır. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Kanunun 320 nci maddesine eklenen dördüncü fıkra hükümleriyle uyumluluk sağlanması amacıyla 
madde de değişiklik yapıldı.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 33 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 318 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Amortisman nispetlerinin itibar tarihi: 
 
Madde 318 – Maliye Bakanlığınca tesbit ve 

ilan olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, 
ayrı ayrı tesbit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta 
bulunduğu hesap döneminden muteberdir. 

Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği 
amortisman nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve 
amortismanlarla ilgili diğer hususları tesbite yetkilidir. 

 
Amortisman nispetlerinin itibar tarihi: 
 
Madde 318 – Maliye Bakanlığınca tesbit ve 

ilan olunan amortisman nispetleri ilanların yapıldığı, 
ayrı ayrı tesbit edilen nispetlerin ilgililerin müracaatta 
bulunduğu hesap döneminden muteberdir. Ayrı ayrı 
tespit edilen nispetler, 320 nci maddenin üçüncü 
fıkrası uygulamasında müracaat tarihinden itibaren 
geçerlidir. 

Maliye Bakanlığı tespit ve ilan ettiği 
amortisman nispetlerini gerektiğinde değiştirmeye ve 
amortismanlarla ilgili diğer hususları tesbite yetkilidir. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Kanunun 320 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra hükümleriyle uyumluluk sağlanması amacıyla 
maddede değişiklik yapıldı.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 34 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkralar ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
b) Süre bakımından: 
 
Madde 320 – Amortisman süresi, kıymetlerin 

aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak 
hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan 
nispete bölünür. 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek 
otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek 
otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay 
kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar 
amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye 
isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında 
tamamen yok edilir. 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait 
değerlemede nazara alınabilir. 

Amortismanın her hangi bir yıl 
yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük 
bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi 
uzatılamaz. 

 
b) Süre bakımından: 
 
Madde 320 – Amortisman süresi, kıymetlerin 

aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak 
hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan 
nispete bölünür. 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek 
otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek 
otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay 
kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar 
amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye 
isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında 
tamamen yok edilir. 

“Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, 
işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler 
(ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların 
kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap 
dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün 
esasına göre amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak 
hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri 
üçyüzaltmışbeş ile çarpılır. 

Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının 
iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği faydalı 
ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, 
her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla, belirlemekte 

AÇIKLAMA 
 
 Amortismanın süre bakımından uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenleme doğrultusunda; 
- Maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanlar hariç olmak üzere, işletme aktifine yeni kaydedilecek 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren günlük esasa göre amortisman 
ayrılabilmesi bir seçimlik imkân olarak mükelleflere tanınmaktadır. Bu durumda, faydalı ömür süresinin gün 
olarak hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri 
üçyüzaltmışbeş ile çarpılmak suretiyle belirlenecek. 

- Mükelleflere; Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı 
aşmamak, her yıl için aynı nispet uygulanması şartıyla, daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman 
sürelerini uzatabilme hususunda serbesti tanınmakta. 

- Yıl veya gün esasına göre amortisman ayırabilme serbestisi tanınan iktisadi kıymetler bakımından, söz 
konusu yöntemlerden biri ile amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra, hesaplama şekli 
değiştirilemeyecek. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı 
aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin 
envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla 
kullanırlar. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve 
oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez. 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait 
değerlemede nazara alınabilir. 

Amortismanın her hangi bir yıl 
yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük 
bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi 
uzatılamaz. 

“Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına 
göre amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra 
bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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Kanunun 35 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan 

“dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük” ibaresi “ve 3.000 Türk lirasını aşmayan” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklendi. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Şüpheli alacaklar: 
 
Madde 323 – Ticari ve zirai kazancın elde 

edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 
1. Dava veya icra safhasında bulunan 

alacaklar; 
2. 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. 
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için 

değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte 
karşılık ayrılabilir. 

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu 
karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu 
karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen 
miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar 
hesabına intikal ettirilir. 

 
Şüpheli alacaklar: 
 
Madde 323 – Ticari ve zirai kazancın elde 

edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 
1. Dava veya icra safhasında bulunan 

alacaklar; 
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan 

fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 
ödenmemiş bulunan ve 3.000 Türk lirasını aşmayan 
alacaklar; 

şüpheli alacak sayılır. 
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için 

değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte 
karşılık ayrılabilir. 

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu 
karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu 
karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen 
miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar 
hesabına intikal ettirilir. 

İşletme hesabı esasında defter tutan 
mükellefler, yukarıdaki fıkralar 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, 
kaydederler. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş 
bulunan 3.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar şüpheli alacak olarak belirlendi. Diğer taraftan şüpheli alacak 
hükümlerinin işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilmesine imkân tanındı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 36 ncı maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirildi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Amortismana tabi malların satılması: 
 
Madde 328 – Amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların 
envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark 
kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı 
esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek 
kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde 
hasılat veya gider kaydederler. 

Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır. 

Devir ve trampa satış hükmündedir. 
Şu kadarki, satılan iktisadi kıymetlerin 

yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur 
veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar 
verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, 
satıştan tahassül eden kar, yenileme giderlerini 
karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç 
yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu 
süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın 
vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, 
devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın 
matrahına eklenir. 

Yukarıki esaslar dahilinde yeni değerlerin 
iktisabında kullanılan kar, yeni değerler üzerinden bu 
kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara 
mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa 
edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına 
devam olunur.  

 
Amortismana tabi malların satılması: 
 
Madde 328 – Amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların 
envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark 
kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı 
esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek 
kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde 
hasılat veya gider kaydederler. 

Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır. 

Devir ve trampa satış hükmündedir. 
Bilanço esasına göre defter tutan 

mükelleflerce; 
a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya 

benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin 
niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta 
işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse 
geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, 
satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının 
sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu 
süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi 
veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı 
gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın 
yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve 
zarar hesabına eklenir. 

b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, 
finansal kiralama yoluyla edinilenler de dâhil olmak 
üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen 
bir veya birden fazla kıymetin bu Kanun hükümlerine 
göre ayrılacak amortismanlarına mahsup edilir. Bu 
mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak 
kalan değerlerin amortismanına devam olunur. 

c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, satışı 
yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap edilen yeni 
kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla 
ise bu fazlalık, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü 
takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir. 

AÇIKLAMA 
 

  Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, ortaya çıkan karın geçici hesapta tutulacağı 
süre konusunda  uygulamalardaki tereddütlü hususların giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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ç) Satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü 
takvim yılının sonundan önce işin terki, devri veya 
işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta 
tutulan kâr o yılın kâr ve zarar hesabına eklenir. 

Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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Kanunun 37 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 329 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirildi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Amortismana tabi malların sigorta 

tazminatı: 
 
Madde 329 – Yangın, deprem, sel, su 

basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen 
zıyaa, uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 
alınan sigorta tazminatı bunların değerinden 
(Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman 
çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik 
olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir. 

Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile zıyaa, 
uğrayan malların yenilenmesi işin mahiyetine göre 
zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare 
edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa 
bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini 
karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç 
yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış 
olan tazminat farkları kara ilave olunur. 

Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin 
tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o yılın matrahına 
eklenir. 

Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin 
iktisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler 
üzerinden bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak 
amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup 
tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan 
değerlerin amortismanına devam olunur. 

 
Amortismana tabi malların sigorta 

tazminatı: 
 
Madde 329 – Yangın, deprem, sel, su 

basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen 
zıyaa, uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için 
alınan sigorta tazminatı bunların değerinden 
(Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman 
çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik 
olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir. 

Bilanço esasına göre defter tutan 
mükelleflerce; 

a) Alınan sigorta tazminatı ile tamamen veya 
kısmen zarar gören amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir 
iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu 
bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce 
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa tazminat 
fazlası, tazminatın alındığı tarihi takip eden üçüncü 
takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta 
tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde 
zarar gören iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya 
benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı 
gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan tazminat 
fazlası, tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü 
takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir. 

b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat 
fazlası, finansal kiralama yoluyla edinilenler de dâhil 
olmak üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap 
edilen bir veya birden fazla kıymetin bu Kanun 
hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup 
edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa 
edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına 
devam olunur. 

c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat 
fazlası, zarar gören iktisadi kıymetin yerine iktisap 
edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek 
tutarından fazla ise bu fazlalık, tazminatın alındığı yılı 

AÇIKLAMA 
 

 Amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı fazlasının, geçici hesapta tutulacağı 
süre konusunda uygulamalardaki tereddütlü hususların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.   

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar 
hesabına eklenir. 

ç) Tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü 
takvim yılının sonundan önce işin terki, devri veya 
işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta 
tutulan tazminat fazlası o yılın kâr ve zarar hesabına 
eklenir. 

Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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Kanunun 38 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 339 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Tekerrür: 
 
Madde 339 – Vergi ziyaına sebebiyet 

vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve 
cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip 
eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında 
beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi 
durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük 
cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. 

 
Tekerrür: 
 
Madde 339 – Vergi ziyaına sebebiyet 

vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve 
cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında cezanın 
kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren beşinci yılın 
isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte 
cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 
ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar 
tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası 
yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında 
artırılmak suretiyle uygulanır. Şu kadar ki, artırım 
tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla 
ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en 
yükseğinden) fazla olamaz. 

Birinci fıkrada yer alan beş ve iki yıllık sürelerin 
hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme 
tarihi dikkate alınır. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

 Tekerrürde kesinleşen bir cezadan sonra maddede yer alan süreler içerisinde yeniden ceza kesilmesi 
durumunda, bu ceza üzerine eklenecek olan artırım tutarı, kesinleşen cezadan fazla olmamak üzere, kesilen 
cezanın yüzde ellisi olacak. 

- Sürelerin hesabında artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 39 uncu maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili (6) numaralı 

bendinde yer alan “(Madde 215 - 219)” ibaresi “(Madde 215 - 219 ile mükerrer madde 242)” şeklinde değiştirildİ.. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları: 

 
Madde 352 – Usulsüzlükler, aşağıda yazılı 

derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre 
cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri 
gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak 
kesilir. 

I inci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde 

verilmemiş olması; 
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması; 
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili 

vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına 
imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya 
karışık olması; 

4. (Mülga) 
5. Çiftçiler tarafından 245 inci madde hükmüne 

göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete 
müddetinde icabet edilmemesi; 

6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine 
(Madde 215 - 219) uyulmamış olması (Her 
incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı 
için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır); 

7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 
8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 

birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması 
(Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten 
sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.); 

9. Diğer ücretler  üzerinden alınan Gelir 
Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh 
ettirilmemiş olması;  

10. (Mülga) 
11. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 

342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre 
içerisinde verilmiş olması. 

II nci derece usulsüzlükler: 
1. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin 

 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları: 

 
Madde 352 – Usulsüzlükler, aşağıda yazılı 

derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre 
cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri 
gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak 
kesilir. 

I inci derece usulsüzlükler: 
1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde 

verilmemiş olması; 
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması; 
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili 

vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına 
imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya 
karışık olması; 

4. (Mülga) 
5. Çiftçiler tarafından 245 inci madde hükmüne 

göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete 
müddetinde icabet edilmemesi; 

6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine 
(Madde 215 - 219 ile mükerrer madde 242) 
uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine 
kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler 
tek fiil sayılır); 

7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 
8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 

birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması 
(Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten 
sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.); 

9. Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir 
Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh 
ettirilmemiş olması;  

10. (Mülga) 
11. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 

342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre 
içerisinde verilmiş olması. 

II nci derece usulsüzlükler: 

AÇIKLAMA 
 

  Elektronik kayıt ve defter uygulamalarındaki kayıt nizamına uyulmaması fiillerine birinci derece 
usulsüzlük cezası uygulanacağı açıklığa kavuşturuldu. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 
inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;  

2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde 
veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir 
şekilde yapılmaması; 

3. (Mülga) 
4. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin 

zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı 
bildirmek hariç); 

5. Vergi karnesinin süresinin sonundan 
başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması; 

6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 
birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan 
başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması; 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve 
vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri 
ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere 
ilişkin hükümlere uyulmamış olması; 

8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya 
açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların 
bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

1. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin 
süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 
inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;  

2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde 
veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir 
şekilde yapılmaması; 

3. (Mülga) 
4. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin 

zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı 
bildirmek hariç); 

5. Vergi karnesinin süresinin sonundan 
başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması; 

6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 
birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan 
başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması; 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve 
vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri 
ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere 
ilişkin hükümlere uyulmamış olması; 

8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya 
açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların 
bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 
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Kanunun 40 ıncı maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan 

“227 nci ve 231 inci” ibaresi “227, 231 ve 234 üncü” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (8) numaralı bendinin birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile 
fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
Özel usulsüzlükler ve cezaları: 
 
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve 

alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 
uyulmaması 

 
Madde 353 –  1.  Elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, 
verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, 
müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 
verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde 
gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu 
belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu 
haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya 
da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre 
hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri 
düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, 
her bir belge için 240 (380) Türk lirasından aşağı 
olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 
meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin 
olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler 
için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (190.000) Türk 
lirasını geçemez. 

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, 

Özel usulsüzlükler ve cezaları: 
 
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve 

alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 
uyulmaması 

 
Madde 353 –  1.  Elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, 
verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, 
müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 
verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde 
gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu 
belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu 
haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya 
da bu Kanunun 227, 231 ve 234 üncü maddelerine 
göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu 
belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her 
birine, her bir belge için 240 (380) Türk lirasından 
aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 
meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin 
olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler 
için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (190.000) Türk 
lirasını geçemez. 

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, 

 
AÇIKLAMA 

 
 Özel usulsüzlük cezası uygulaması ile yapılan düzenleme doğrultusunda; 
- Gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlara bağlı olarak özel usulsüzlük cezası 

uygulanacak. 
- Belge basımı ile ilgili bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya 

hatalı yapan matbaa işletmelerine kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin 
sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bildirimin aynı süre içerisinde 
tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında uygulanacak. 

- Tasdik kapsamına alınan konulara ilişkin olarak ibraz edilmesi gereken yeminli mali müşavir tasdik 
raporunu 227 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen sürede ibraz edilmemesi durumunda, ibraz 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesilecek. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu 
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu 
listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca 
düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 
düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, 
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile 
örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe 
aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge 
olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 
belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt 
olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu 
Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş 
sayılması halinde, her bir belge için 240 (380) Türk 
lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak 
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir 
tespit için 12.000 (19.000) Türk lirasını, bir takvim yılı 
içinde ise 120.000 (190.000) Türk lirasını geçemez. 

3.  232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 
numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin 
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest 
meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme 
kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini 
almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu 
maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın 
beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu 
kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge 
alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili 
olanlar tarafından yapılması şarttır. Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi 
incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya 
yetkilidir.  Bu hükmün uygulanmasında belge 
alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana 
verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış 
ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve 
günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen 
defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere 
yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere 
kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili 
olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi 
kanunlarının uygulanması bakımından levha 
bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan 
mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her 
tespit için 10.000. 000 (380 TL) lira özel usulsüzlük 
cezası kesilir. 

5. (Mülga) 
6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe 

standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali 
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye 
yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve 
kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara 
uymayanlara 250.000.000 (9.000 TL) lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 

ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu 
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu 
listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca 
düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 
düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, 
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile 
örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe 
aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge 
olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 
belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt 
olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu 
Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş 
sayılması halinde, her bir belge için 240 (380) Türk 
lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak 
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir 
tespit için 12.000 (19.000) Türk lirasını, bir takvim yılı 
içinde ise 120.000 (190.000) Türk lirasını geçemez. 

3.  232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 
numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin 
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest 
meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme 
kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini 
almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu 
maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın 
beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu 
kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge 
alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili 
olanlar tarafından yapılması şarttır. Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi 
incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya 
yetkilidir.  Bu hükmün uygulanmasında belge 
alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana 
verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış 
ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve 
günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen 
defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere 
yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere 
kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili 
olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi 
kanunlarının uygulanması bakımından levha 
bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan 
mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her 
tespit için 10.000. 000 (380 TL) lira özel usulsüzlük 
cezası kesilir. 

5. (Mülga) 
6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe 

standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali 
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye 
yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve 
kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara 
uymayanlara 250.000.000 (9.000 TL) lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 
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7. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası 
uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem 
yapanlara her bir işlem için 10.000.000 (450 TL) lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 

8. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini 
tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa 
işletmecilerine 75.000.000 (1.400 TL) lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu bent uyarınca 
kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim 
yılı içinde 114.000 TL (280.000)’yi aşamaz. 

9. 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde 
vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen 
kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin 
bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği 
standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, 
mikrofilm, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine 
getirmeyenler hakkında 75.000.000  (1.900 TL) lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, 
ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden 
olan kişilere rücu edebilirler. 

10.  Bu Kanununun 127 nci maddesinin (d) 
bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi 
adına 75.000.000 (1.400 TL) lira özel usulsüzlük 
cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda 
vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın 
gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar 
hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul 
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

7. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası 
uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem 
yapanlara her bir işlem için 10.000.000 (450 TL) lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 

8. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini 
belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi 
eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.400 
Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Bildirim 
görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi 
durumu ile bildirimin eksik veya hatalı yapılması 
durumunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, 
bildirimin belirlenen sürenin sonundan başlayarak 30 
gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan 
bildirimin aynı süre içerisinde tamamlanması veya 
düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında uygulanır. 
Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük 
cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 114.000 
TL (280.000)’yi aşamaz. 

9. 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde 
vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen 
kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin 
bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği 
standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, 
mikrofilm, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine 
getirmeyenler hakkında 75.000.000  (1.900 TL) lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, 
ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden 
olan kişilere rücu edebilirler. 

10.  Bu Kanununun 127 nci maddesinin (d) 
bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi 
adına 75.000.000 (1.400 TL) lira özel usulsüzlük 
cezası kesilir. 

11. Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi 
uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda yeminli 
mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen sürede ibraz 
edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı 
getirilen mükellef adına 50.000 Türk lirasından az ve 
500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, 
yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına 
bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük 
cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda 
vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın 
gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar 
hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul 
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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Kanunun 41 inci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin başlığına “107/A,” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “mükerrer 242,” ibaresi ve maddenin birinci fıkrasına “150,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“mükerrer 242,” ibaresi eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 

257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi 
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar 
için ceza 

 
Mükerrer Madde 355 – Bu Kanunun 

86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan 
zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir 
Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen 
zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve 
müesseselerinde bilgi verme görevini yerine 
getirmeyen yöneticiler dahil); 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek 
erbabı hakkında 1.000 (2.500 TL)Türk Lirası, 

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile 
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 
500 (1.300 TL) Türk  Lirası, 

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar 
dışında kalanlar hakkında 250 (650 TL) Türk Lirası, 

Özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun 
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara 
uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer 
alanlara 1.000 (1.500) Türk lirası, (2) numaralı 
bendinde yer alanlara 500 (760) Türk lirası, (3) 
numaralı bendinde yer alanlara 250 (390) Türk lirası 
özel usulsüzlük cezası kesilir. Mükerrer 257 nci 
maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi 
uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) 
numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 
milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir 
önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının 
binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz 
ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak 
tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede 
cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi 
veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile 

 
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 

mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde 
ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi 
hükmüne uymayanlar için ceza 

 
Mükerrer Madde 355 – Bu Kanunun 

86,148,149,150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci 
maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 
nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A 
maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan 
(Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini 
yerine getirmeyen yöneticiler dahil); 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek 
erbabı hakkında 1.000 (2.500 TL)Türk Lirası, 

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile 
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 
500 (1.300 TL) Türk  Lirası, 

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar 
dışında kalanlar hakkında 250 (650 TL) Türk Lirası, 

Özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun 
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara 
uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer 
alanlara 1.000 (1.500) Türk lirası, (2) numaralı 
bendinde yer alanlara 500 (760) Türk lirası, (3) 
numaralı bendinde yer alanlara 250 (390) Türk lirası 
özel usulsüzlük cezası kesilir. Mükerrer 257 nci 
maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi 
uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) 
numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 
milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir 
önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının 
binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz 
ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak 
tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede 
cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi 
veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile 

AÇIKLAMA 
 

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yükümlülüklere (Mük. Md. 242) uyulmaması durumunda 
uygulanacak cezaya açıklık getirildi.. 

Yürürlük Tarihi: 17.11.2020 
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defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi 
durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin 
uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı 
olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine 
getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye 
Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle 
duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak 
bildirilme şartı aranmaz. 

   Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen 
mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre 
verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ 
olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine 
getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük 
cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen 
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu 
maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak 
üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel 
usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen 
mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü 
uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı 
içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 
770.000 TL (1.900.000)’yi geçemez. 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi 
mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken 
özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni 
süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 
gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin 
dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde 
ise 1/5 oranında uygulanır. 

   Elektronik ortamda bildirim veya form 
verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde 
kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim 
veya formların belirlenen sürelerin sonundan 
başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi 
halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda 
verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara 
ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla 
verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin 
sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde 
özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün 
içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel 
usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 

  Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve 
form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye 
göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci 
derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile 
ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi 
uyarınca ayrıca ceza kesilmez 

Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi 
uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak 
bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza 

defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi 
durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin 
uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı 
olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine 
getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye 
Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle 
duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak 
bildirilme şartı aranmaz. 

   Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen 
mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre 
verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ 
olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine 
getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük 
cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen 
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu 
maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak 
üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel 
usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen 
mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü 
uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı 
içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 
770.000 TL (1.900.000)’yi geçemez. 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi 
mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken 
özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni 
süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 
gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin 
dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde 
ise 1/5 oranında uygulanır. 

   Elektronik ortamda bildirim veya form 
verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde 
kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim 
veya formların belirlenen sürelerin sonundan 
başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi 
halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda 
verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara 
ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla 
verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin 
sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde 
özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün 
içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel 
usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 

  Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve 
form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye 
göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci 
derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile 
ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi 
uyarınca ayrıca ceza kesilmez 

Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi 
uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak 
bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza 
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kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 
sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini 
gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu 
madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza 
kesilmez. 

kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 
sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini 
gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu 
madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza 
kesilmez. 
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Kanunun 42 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “her 

hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın” ibaresi “haber verilen olayın ilgili olduğu vergi türüne ilişkin 
bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünün” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Pişmanlık ve ıslah: 
 
Madde 371 – Beyana dayanan vergilerde 

vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen 
mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer 
kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara 
kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, 
haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı 
cezası kesilmez. 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten 
önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir 
makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik 
edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında 
ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın 
resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.). 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar 
tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi 
incelemesine başlandığı veya olayın takdir 
komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel 
(Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin 
tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş 
olması. 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 
mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten 
başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması. 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının 
mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden 
başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya 
düzeltilmesi. 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi 
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay 
ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 
belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 
oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden 
başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. 

Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili 

 
Pişmanlık ve ıslah: 
 
Madde 371 – Beyana dayanan vergilerde 

vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen 
mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer 
kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara 
kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, 
haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı 
cezası kesilmez. 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten 
önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir 
makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik 
edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında 
ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın 
resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.). 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar 
tarafından mükellef nezdinde haber verilen olayın ilgili 
olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine 
başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünün 
takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel 
(Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin 
tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş 
olması. 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 
mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten 
başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması. 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının 
mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden 
başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya 
düzeltilmesi. 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi 
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay 
ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 
belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 
oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden 
başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. 

AÇIKLAMA 
 

  Mükelleflere, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi ya da yapılan takdire sevk işlemine ilişkin 
vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname verebilmesi imkanı sağlandı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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olarak uygulanmaz. Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili 

olarak uygulanmaz. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin 

uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 
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Kanunun 43 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan 

“vergi ziyaı cezasının” ibaresi “vergi cezalarının” şeklinde değiştirildi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarında indirme 
 
Madde 376 – Mükellef veya vergi sorumlusu; 
1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen 

vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi 
dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı 
Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin 
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini 
bildirirse kesilen cezanın yarısı, 

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, 
üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi 
ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 
yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde 
uzlaşılan cezanın %25’i, 

indirilir. 
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini 

bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre 
içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde 
hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi 
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da 
uygulanır. 

 
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarında indirme 
 
Madde 376 – Mükellef veya vergi sorumlusu; 
1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen 

vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi 
dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı 
Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin 
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini 
bildirirse kesilen cezanın yarısı, 

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, 
üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi 
cezalarının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan 
ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan 
cezanın %25’i, 

indirilir. 
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini 

bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre 
içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde 
hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi 
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da 
uygulanır. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  Uzlaşmanın vaki olması durumunda, süresinde ödenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için de 
indirim uygulanacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 44 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “cezalarının” 

ibaresinden önce gelmek üzere “cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük” ibaresi ve 
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Uzlaşmanın konusu, kapsamı, komisyonlar 

ve şekli 
 
Ek Madde 1 – Mükellef tarafından, ikmalen, 

re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara 
ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede 
yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde 
tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak 
edenlere kesilen ceza ve 370 inci maddenin (b) fıkrası 
kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ 
edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen 
ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, 
vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun 
hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369 
uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının 
veya bu Kanunun 116, 117 ve  118 inci maddelerinde 
yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi 
hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin 
ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri 
sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan 
hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. 
Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle 
bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam 
matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı 
için de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi 
ihbarnemesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin 
edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde 
bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair 
tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava 
açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve 
cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu takdirde 
uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma 
görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir 

 
Uzlaşmanın konusu, kapsamı, komisyonlar 

ve şekli 
 
Ek Madde 1 – Mükellef tarafından, ikmalen, 

re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara 
ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının (359 uncu 
maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet 
verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile 
bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve 370 inci 
maddenin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön 
tespite ilişkin yazı tebliğ edilen 
mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza 
hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi 
ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine 
yeterince nüfuz edememekten ya da 369 uncu 
maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu 
Kanunun 116, 117 ve  118 inci maddelerinde yazılı 
vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata 
bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf 
konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri 
sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan 
hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. 
Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil 
bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 
5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı 
maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak 
uygulanır.  Uzlaşma konusu verginin matrah farkları 
itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece 
toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi 
kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi 
ihbarnemesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 

AÇIKLAMA 
 

  5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alındı. Söz konusu 
tutarı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 
artırımlı olarak uygulanacak. 

- Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil 
bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek 
odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. 

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma 
komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye 
yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, 
uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların 
belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, 
uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve 
harçlar için bu yönetmelik İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanır. 

Maliye Bakanlığı vergi incelemesine 
dayanılarak tarh edilecek vergilerde tarhiyat öncesi 
uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 

içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin 
edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde 
bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair 
tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava 
açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve 
cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu takdirde 
uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma 
görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir 
temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek 
odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. 

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma 
komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye 
yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, 
uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların 
belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, 
uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve 
harçlar için bu yönetmelik İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanır. 

Maliye Bakanlığı vergi incelemesine 
dayanılarak tarh edilecek vergilerde tarhiyat öncesi 
uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 
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Kanunun 45 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile bunlara ilişkin 

kesilecek vergi ziyaı cezalarında” ibaresi “ve bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını 
aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Tarhiyet öncesi uzlaşma: 
 
Ek Madde 11 – Maliye Bakanlığı, vergi 

incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile 
bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 
uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet 
verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza 
ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) 
tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.  

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde 
tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava 
açılamaz ve hiçbir mercie şikayette 
bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu 
Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme faizi 
hesaplanır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temini edilememiş 
veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış 
olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı 
olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden 
sonra uzlaşma talep edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve 
usuller Yönetmelikte belirtilir. 

 
Tarhiyet öncesi uzlaşma: 
 
Ek Madde 11 – Maliye Bakanlığı, vergi 

incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ve 
bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 
Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi 
ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi 
ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 
kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma 
yapılmasına izin verebilir. Uzlaşmaya konu 
edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek 
toplam ceza tutarı dikkate alınır. 

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde 
tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava 
açılamaz ve hiçbir mercie şikayette 
bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu 
Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme faizi 
hesaplanır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temini edilememiş 
veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış 
olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı 
olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden 
sonra uzlaşma talep edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve 
usuller Yönetmelikte belirtilir. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
 

  5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına 
alındı. 

- Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil 
bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınacak. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanuna ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere bölüm başlığı ile birlikte 

aşağıdaki ek madde 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeler eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Karşılıklı Anlaşma Usulü 
 
Karşılıklı anlaşma usulüne başvuru: 
EK MADDE 14- Mükellefler, usulüne uygun 

yürürlüğe konulmuş bir çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşması hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiği 
veya bu şekilde vergilendirileceğine ilişkin kuvvetli 
emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın “Karşılıklı 
Anlaşma Usulü” hükümlerine göre Gelir İdaresi 
Başkanlığına başvurabilir. Çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşması hükümlerine bağlı olarak bu 
başvuru, anlaşmaya taraf diğer Akit Devlet yetkili 
makamları aracılığıyla da yapılabilir. 

Vergilendirmenin matrah veya vergi farkları 
itibarıyla bölünebildiği durumlarda başvuru, sadece 
toplam farkın çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları 
kapsamındaki bölümüne isabet eden kısmı için 
yapılabilir. 

Yapılan başvurunun değerlendirilebilmesi için 
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında öngörülen 
süre ve usulde yapılması şarttır. Anlaşmada başvuru 
için süre bulunmadığı veya iç mevzuat hükümlerine 
atıf yapıldığı durumda başvurunun, anlaşma 
hükümlerine aykırı olduğu iddia edilen bir 
vergilendirme işleminden mükellefin ilk haberdar 
olduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde yapılması 
esastır.  Her hâlükârda başvuru süresi; ihbarnamenin 
tebliğ edildiği, ihtirazi kayıtla verilen beyannamede 
verginin tahakkuk ettiği, vergi kesintisi yapıldığı 
durumda ise kesintinin yapıldığı tarihten itibaren 
anlaşmada öngörülen sürenin bitiminde, böyle bir 
süre yoksa üç yıl tamamlanınca sona erer. 

  
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
Karşılıklı anlaşma usulü ve dava açma: 

AÇIKLAMA 
 
 VUK’na eklenen (ek madde 14, 15, 16, 17, 18) maddelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları 

kapsamında uygulanan Karşılıklı Anlaşma Usulü’ne ilişkin düzenlemeler yapıldı. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere 26.10.2021 
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EK MADDE 15- Karşılıklı anlaşma usulüne 

göre başvuru; başvuru kapsamındaki tarh ve tebliğ 
edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayıtla verilen 
beyanname üzerine tahakkuk eden vergiye ilişkin 
dava açma süresini durdurur. 

Yapılan başvuruya konu talebin reddi veya 
diğer Akit Devletin yetkili makamı ile anlaşmaya 
varılamaması durumunda bu durum bir yazı ile 
mükellefe tebliğ edilir. Mükellef, söz konusu yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren kalan dava açma süresi 
içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. 
Dava açma süresi, on beş günden az kalmış ise bu 
süre yazının tebliği tarihinden itibaren on beş gün 
olarak uzar. 

  
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
Karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun 

neticelendirilmesi: 
 
EK MADDE 16- Başvurunun, Gelir İdaresi 

Başkanlığı ile diğer Akit Devletin yetkili makamı 
arasında anlaşmaya varılarak sonuçlandırılması 
hâlinde durum mükellefe bir yazı ile tebliğ edilir. 

 Yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde mükellefin varılan anlaşmayı kabul edip 
etmediğini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmesi şarttır. 
Mükellef bu süre içinde bildirimde bulunmadığı 
takdirde, varılan anlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 
Anlaşma sonucunun kabul edilmemesi veya kabul 
edilmemiş sayılması durumunda, otuz günlük sürenin 
bitiminden itibaren dava açma süresi yeniden 
işlemeye başlar ve vergi mahkemesi nezdinde dava 
açılabilir. Dava açma süresi, on beş günden az kalmış 
ise bu süre on beş gün olarak uzar. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer Akit Devletin 
yetkili makamı arasında varılan anlaşmanın mükellef 
tarafından süresi içinde kabul edilmesi durumunda 
karşılıklı anlaşma vaki olur ve varılan anlaşmaya göre 
vergi ve cezalarda düzeltme yapılır. Anlaşma üzerine 
tahakkuk eden vergilere 6183 sayılı Kanuna göre 
tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi; 
verginin kendi vergi kanunlarında belirtilen ve 
tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade 
tarihinden itibaren, mükellefin karşılıklı anlaşma 
sonucunu kabul ettiğini bildirdiği tarihe kadar geçen 
süre için uygulanır. 

Karşılıklı anlaşmanın vaki olduğu durumda 
üzerinde anlaşılan hususlar ve anlaşma uyarınca 
düzeltilen vergi ve cezalar hakkında dava açılamaz ve 
hiçbir mercie şikayette bulunulamaz, Kanunun 376 ncı 
maddesine göre ceza indiriminden faydalanılamaz ve 
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uzlaşma hükümlerinden yararlanılamaz. Söz konusu 
vergi ve cezalar, düzeltme işleminin mükellefe tebliğ 
edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenir. 
Düzeltme işlemine konu verginin tamamı ile cezaların 
yarısının bu süre zarfında ödenmesi halinde cezanın 
yarısı indirilir. 

  
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
Başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma 

talebi: 
 
EK MADDE 17- Mükellef, Kanunun ek 14 üncü 

maddesi hükümlerine göre yaptığı başvurudan önce; 
a) Dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma 

usulü başvurusu sonuca bağlanmadan vergi 
mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple 
incelenir ve karara bağlanırsa, karşılıklı anlaşma 
başvurusuna ilişkin sonuç dikkate alınır. Anlaşma 
sonucu idare tarafından yargı mercilerine bildirilir. 
Karşılıklı anlaşmanın vaki olmaması halinde, 
durdurulmuş olan davanın görülmesine, vergi 
mahkemesinde devam olunur. 

 b) Uzlaşma talebinde bulunmuşsa uzlaşma, 
karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun sonuca 
bağlanmasına kadar ertelenir. Şu kadar ki, mükellef 
anlaşmanın sonucunu beklemeksizin uzlaşma hakkını 
kullanmayı talep ettiği takdirde başvurusundan 
vazgeçmiş sayılır ve uzlaşmanın vaki olduğu 
durumda, diğer Akit Devlete yönelik düzeltme talebi 
hariç, tekrar karşılıklı anlaşma usulü başvurusunda 
bulunamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığı durumda ise 
mükellef, Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümlerine 
göre tekrar karşılıklı anlaşma usulü başvurusunda 
bulunabilir. 

  
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
Diğer hususlar: 
 
EK MADDE 18- Gelir İdaresi Başkanlığına 

yapılan karşılıklı anlaşma usulü başvurusu, başvuruya 
konu vergi ve cezalar için, başvuru tarihi itibarıyla bu 
Kanunda yazılı zamanaşımı sürelerini durdurur. 
Duran zamanaşımı, ek 16 ncı maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca mükellef tarafından anlaşma sonucunun 
kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması 
durumunda bu durumların ortaya çıktığı tarihi takip 
eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam 
eder. 

Karşılıklı anlaşma sonucuna göre Türkiye’de 
düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda, 
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anlaşma sonucu, Kanunun zamanaşımı hükümlerine 
bakılmaksızın uygulanır. Şu kadar ki, anlaşma 
sonucunun uygulanması için çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşmasında bir süre öngörülmüş ise bu 
süre ile ilgili hükümler saklıdır. 

Mükellef, karşılıklı anlaşmanın sonucunu kabul 
ettiği durumlar hariç olmak üzere,  sürecin herhangi 
bir aşamasında başvurusunu geri çekebilir, bu 
durumda duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye 
devam eder. Mükellefin, başvurusunu geri çektiği 
durumda, Kanunun diğer hükümleri kapsamındaki 
başvuru hakları saklıdır. 

Karşılıklı anlaşma usulüne başvurulması, 
tahakkuk eden vergi ve cezaların tahsilatını 
durdurmaz. 

Karşılıklı anlaşma usulü hükümlerinin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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Kanunun 51 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Geçici Madde 30 – Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı 
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz 
mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 
Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan 
mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı 
sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat 
ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi 
kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye 
Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre 
tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı 
dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde 
yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin 
küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam 
sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. 
Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda 
değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere 
iktisap edilen ve madde hükmünden 
yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite 
Cumhurbaşkanı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 
Geçici Madde 30 – Bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı 
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz 
mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 
Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan 
mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı 
sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat 
ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi 
kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye 
Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre 
tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı 
dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde 
yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin 
küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam 
sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. 
Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda 
değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere 
iktisap edilen ve madde hükmünden 
yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite 
Cumhurbaşkanı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 
31/12/2023 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar, birinci 
fıkrada belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde iktisap 
edilen yeni makina ve teçhizat için aynı fıkra 
uygulamasından yararlanılabilir. Bu fıkranın 

AÇIKLAMA 
 

  26.10.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), sanayi sicil belgesini haiz 
mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Araştırma Alt Yapılarının Desteklenmesine Dair 
Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere   iktisap edilen yeni makine ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman oran ve süreleri 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür 
sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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Kanunun 52 nci maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
 

 
GEÇİCİ MADDE 32- Bu maddeyi ihdas eden 

Kanunla mükerrer 298 inci maddeye eklenen (Ç) fıkrası 
kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olan 
mükellefler, anılan fıkra uyarınca ilk kez yeniden 
değerleme yapacakları hesap döneminden önceki 
hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı 
bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-
kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu 
edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) aşağıdaki 
şartlarla yeniden değerleyebilirler. 

a) Yeniden değerlemede, taşınmazlar ile 
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlara 
ait amortismanların, bu Kanunda yer alan değerleme 
hükümlerine göre tespit edilen ve bu Kanunun 
mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca ilk 
kez yeniden değerleme yapılacak hesap döneminden 
önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yasal defter 
kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. 
Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması 
durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar 
bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak 
belirlenir. 

b) Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerin (a) bendine göre tespit edilen 
değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların yeniden 
değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden 
değerleme sonrası değerleri bulunur. 

Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden 
değerleme oranı olarak; 

1. Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin 
(A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan; 

 i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve 
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların 
amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası 
kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin ilgili 
olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin 

AÇIKLAMA 
 

  213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası uyarınca yeniden değerleme 
yapacak mükelleflerin istemeleri halinde ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki 
hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerini maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilecekler. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 
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son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu 
bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-
ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, 

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen 
taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetler ile bunların amortismanları için, anılan 
maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden 
değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki 
hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 
bunların iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine bölünmesi ile bulunan oran, 

2. Daha önce Kanunun geçici 31 inci 
maddesinin; 

i) Birinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden 
değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve 
amortismanları için, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) 
fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin 
ilgili olduğu hesap döneminden önceki  hesap  
döneminin  son  ayına  ilişkin      Yİ-ÜFE değerinin, 
2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine 
bölünmesi ile bulunan oran, 

ii) Yedinci fıkrasında yer alan tarihe kadar 
yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve 
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların 
amortismanları için, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) 
fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin 
ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap 
döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2021 yılı 
Haziran ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile 
bulunan oran, 

dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate alınacak 
Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için 
belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları 
endeksi (ÜFE) değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren 
yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade 
eder. 

c) Yeniden değerleme neticesinde taşınmazlar 
ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin 
değerinde meydana gelecek değer artışı, yeniden 
değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve amortismana 
tabi diğer iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden 
değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, 
bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. 
Değer artışı, taşınmazlar ve amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve 
yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri 
arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, taşınmazlar 
ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin 
bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade 
eder. 

Taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi 
kıymetlerini bu madde kapsamında yeniden 
değerlemeye tabi tutan mükellefler bunları, yapılan 
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yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri 
üzerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler. 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 
artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, 
yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen 
ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya 
kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine 
beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi 
içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini 
takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenir. Bu fıkra kapsamında ödenen vergi; gelir 
ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
kabul edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da 
tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde 
bu madde hükümlerinden faydalanılamaz. 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 
artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya 
işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem 
kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya 
kurumlar vergisine tabi tutulur. 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve 
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin elden 
çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında 
gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate 
alınmaz. 

Bu madde kapsamında yeniden değerleme 
sadece bir kez, bu Kanunun mükerrer 298 inci 
maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca yapılacak yeniden 
değerleme öncesinde olmak üzere yapılabilir. Bu 
madde kapsamında yeniden değerleme yapmakla 
birlikte yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap 
döneminden sonraki hesap dönemi için mükerrer 298 
inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden 
değerleme yapmayan mükellefler, daha sonraki 
dönemlerde mezkûr fıkra kapsamında yapacakları 
yeniden değerlemede tekrar bu madde kapsamında 
yeniden değerleme yapamazlar. 

Bu madde kapsamında yeniden değerlemeye 
tabi tutulan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer 
iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce bu 
Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası 
uyarınca yeniden değerleme yapılmadan mezkûr 
maddenin (A) fıkrası gereğince enflasyon düzeltmesi 
yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, bu 
madde gereğince oluşan değer artışı fonu 
özsermayeden düşülmek suretiyle mezkûr madde 
uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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Kanunun 53 üncü maddesiyle; 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “il özel idareleri,” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,” ibaresi eklenmiştir. 
 

 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Resmi daire: 
 
Madde 8 – Bu kanunda yazılı resmi daireden 

maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel 
idareleri, belediyeler ve köylerdir.  

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği 
bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. 

 
Resmi daire: 
 
Madde 8 – Bu kanunda yazılı resmi daireden 

maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel 
idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıkları, belediyeler ve köylerdir.  

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği 
bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

  Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 
uygulamasında resmi daire kapsamına dahil edildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 54 üncü maddesiyle; 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” 

başlıklı bölümünün (36) numaralı fıkrasına, “Sermaye piyasası araçlarının ihracına” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat 
yöneticisinin taraf oldukları dahil bu ihraca konu teminatlara” ibaresi ile bölüme aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar: 
………. 
 
IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar 
………. 
36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına 

ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut 
finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri 
ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, 
varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı 
fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca 
konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve 
kağıtlar. 

………. 

 
Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar: 
………. 
 
IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar 
………. 
36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ve 

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat 
yöneticisinin taraf oldukları dahil bu ihraca konu 
teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve 
kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut 
finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli 
sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul 
kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen 
menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla 
ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar. 

………. 
55. Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel 

idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak 
bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar 
arasında düzenlenen kağıtlar. 

………. 
  

 
 

 

 

 

 Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil 
olmak üzere sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve 
kâğıtlar damga vergisi istisnası kapsamına alındı. 

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yazılı genel ve özel 
bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere 
yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlar damga vergisi 
istisnası kapsamına alındı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 55 inci maddesiyle; 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer 

alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirilmiş ve bende 
“aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,” ibaresi 
eklenmiştir. 

 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer 

İstisnalar 
 
Madde 17 – 
………. 
 
4. Diğer İstisnalar: 
 
a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf 

esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler 
tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 

b) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde 
vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı 
maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek 
erbabı, tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 

c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci 
maddesinde belirtilen işlemler ile  aynı maddenin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar 
dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine 
dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu 
kapsamda vergiden istisna edilen işlemler 
bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu 
maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem 
sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden 
mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, 
faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında 
devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını 
devralan mükellefeler tarafından mükerrer indirime yol 
açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),  

ç) Uluslararası roaming anlaşmaları 
çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri 
ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere 
yansıtılması, 

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer 
İstisnalar 

 
Madde 17 – 
………. 
 
4. Diğer İstisnalar: 
 
a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf 

esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen 
mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 
aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında 
vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler, 

b) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde 
vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı 
maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek 
erbabı, tarafından yapılan teslim ve hizmetler. 

c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci 
maddesinde belirtilen işlemler ile  aynı maddenin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar 
dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine 
dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu 
kapsamda vergiden istisna edilen işlemler 
bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu 
maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem 
sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden 
mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, 
faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında 
devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını 
devralan mükellefeler tarafından mükerrer indirime yol 
açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),  

ç) Uluslararası roaming anlaşmaları 
çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri 

AÇIKLAMA 
 

 Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve 
hizmetler katma değer vergisinden istisnası kapsamına alındı. 

Yürürlük Tarihi: Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesine “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil 
cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:” ilişkin hükmü 1.1.2022 tarihinden itibaren söz konusu 
madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere 26.10.2021 
tarihinde, diğer hükmü 26.10.2021 tarihinde, 
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d) İktisadi işletmelere dahil 
olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak 
belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya 
verilmesi işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve 
kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci 
maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması 
işlemleri, 

e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının 
sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine 
ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen 
kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri, 

f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından 
yapılan teslim ve hizmetler, 

g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile 
kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, 
safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu 
borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi 
ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, 
damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, 
(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil 
satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri 
dâhil) varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem 
gören sermaye piyasası araçları ile metal,  plastik, 
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile 
konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, 

h) Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel 
kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari 
amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu 
kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince 
yapılan arazi ıslahına ait hizmetler, 

ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile 
serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç 
amaçlı yük taşıma işleri, 

i) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt 
fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık 
Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi 
suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, 

Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler 
bakımından, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi hükmü uygulanmaz. 

j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, 
gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri. 

k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi 
işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 

l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin 
bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali 

ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere 
yansıtılması, 

d) İktisadi işletmelere dahil 
olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak 
belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya 
verilmesi işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve 
kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci 
maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması 
işlemleri,) 

e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının 
sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine 
ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen 
kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri, 

f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından 
yapılan teslim ve hizmetler, 

g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile 
kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, 
safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu 
borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi 
ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, 
damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, 
(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil 
satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri 
dâhil) varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem 
gören sermaye piyasası araçları ile metal,  plastik, 
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile 
konfeksiyon kırpıntılarının teslimi, 

h) Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel 
kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari 
amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu 
kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince 
yapılan arazi ıslahına ait hizmetler, 

ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile 
serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç 
amaçlı yük taşıma işleri, 

i) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt 
fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık 
Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi 
suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, 

Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler 
bakımından, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi hükmü uygulanmaz. 

j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, 
gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri. 

k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi 
işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 

l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun 
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kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu 
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı 
Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve 
anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden 
yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu 
borçların teminatını oluşturan mal ve hakların 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, 

m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun 
devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların 
teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç 
ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili 
amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar 
dahil) teslimi, 

Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden 
tutarla orantılı uygulanır. 

n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri. 

o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama 
yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu 
işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin 
kiralanması,  

ö) Gümrük antrepoları ve geçici depolama 
yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar 
ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için 
verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, 

p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve 
kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön 
izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, 
belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve 
teslimler, 

r) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle 
bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, 
finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu 
olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve 
iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan 
satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve 
finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu 
taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve 
finansman şirketlerince devir ve teslimi.(3)(4) 

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini 
yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde 
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
teslimleri istisna kapsamı dışındadır. 

hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin 
bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali 
kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu 
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı 
Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve 
anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden 
yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu 
borçların teminatını oluşturan mal ve hakların 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, 

m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun 
devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların 
teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç 
ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili 
amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar 
dahil) teslimi, 

Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden 
tutarla orantılı uygulanır. 

n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri. 

o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama 
yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu 
işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin 
kiralanması,  

ö) Gümrük antrepoları ve geçici depolama 
yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar 
ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için 
verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, 

p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve 
kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön 
izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, 
belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve 
teslimler, 

r) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle 
bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, 
finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu 
olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve 
iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan 
satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve 
finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu 
taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve 
finansman şirketlerince devir ve teslimi.(3)(4) 

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini 
yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde 
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İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin 
iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme 
kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer 
vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir 
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınır. 

Bu fıkranın (u)  bendi kapsamında varlık 
kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından 
üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte 
bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve 
iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de 
dikkate alınır. 

s) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük 
yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-
gereç ve özel bilgisayar programları. 

ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı 
amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan 
konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı,  ipotek finansmanı kuruluşları ya 
da  üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde 
yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, 
konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları 
tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan 
satışı dahil). 

t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün 
senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) 
numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç 
olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı 
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla 
teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen 
işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.). 

u) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak 
kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve 
sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık 
kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların 
varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan 
kuruma devri. 

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine 
devredilen varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve 
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla 
giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı 
hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
teslimleri istisna kapsamı dışındadır. 

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin 
iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme 
kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer 
vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir 
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınır. 

Bu fıkranın (u)  bendi kapsamında varlık 
kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak 
hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından 
üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte 
bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve 
iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de 
dikkate alınır. 

s) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük 
yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-
gereç ve özel bilgisayar programları. 

ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı 
amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan 
konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı,  ipotek finansmanı kuruluşları ya 
da  üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde 
yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, 
konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları 
tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan 
satışı dahil). 

t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün 
senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) 
numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç 
olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı 
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla 
teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen 
işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.). 

u) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak 
kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve 
sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık 
kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların 
varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan 
kuruma devri. 

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine 
devredilen varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve 
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla 
giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı 
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v) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim 
Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların 
çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler. 

y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat 
kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır 
ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya 
konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda 
kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya 
konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan 
kişilere kiralanması ve devri. 

İstisna kapsamında, finansal kiralama 
şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz 
malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı 
döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma 
değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin 
gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınır. 

z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki 
araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model 
belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, 
devri veya satışı (Bu kapsamda vergiden istisna 
edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü 
uygulanmaz.). 

hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

v) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim 
Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların 
çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler. 

y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat 
kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır 
ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya 
konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda 
kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya 
konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan 
kişilere kiralanması ve devri. 

İstisna kapsamında, finansal kiralama 
şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz 
malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı 
döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma 
değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin 
gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınır. 

z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki 
araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model 
belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, 
devri veya satışı (Bu kapsamda vergiden istisna 
edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü 
uygulanmaz.). 
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Kanunun 56 ncı maddesiyle; 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) 

bentlerinde yer alan “bir katına” ibareleri “üç katına” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “malların” ibaresi “mallar 
için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü,” şeklinde değiştirildi. 

 
 

 
  

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Oran veya tutar 
 
Madde 12 – 
………. 
 
2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı 

olmak üzere; 
a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan 

maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek 
vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar 
indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, 
kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı 
tutarlar tespit etmeye, 

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, 
(A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki 
mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu 
vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) 
cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki 
mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar 
içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol 
dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi 
oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) 
cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu 
vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin 
birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya 
makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim 
ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden 
tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu 
vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, 
özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları 
ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya, 

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının alt ve üst sınırlarını bir katına kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde 

 
Oran veya tutar 
 
Madde 12 – 
………. 
 
2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı 

olmak üzere; 
a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan 

maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek 
vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar 
indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, 
kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı 
tutarlar tespit etmeye, 

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, 
(A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki 
mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu 
vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) 
cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki 
mallar için üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar 
içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol 
dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi 
oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) 
cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu 
vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin 
birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya 
makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim 
ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden 
tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu 
vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, 
özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları 
ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya, 

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde 

AÇIKLAMA 
 

   Tütün mamulleri ve motorlu araçlara ilişkin Özet Tüketim Vergisi uygulamasında Cumhurbaşkanına 
tanınan yetkiler genişletildi. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan 
malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon 
türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma 
kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; 
uygulanmakta olan oranları EURO normlarını 
sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş 
taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına 
kadar çıkarmaya, 

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları sıfıra kadar indirmeye; 8517.12.00.00.11 
G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için 
%25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. 
numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel 
tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını 
dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar 
artırmaya,  

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya 
tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri 
için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst 
sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların 
altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları 
veya oranları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
………. 

kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan 
mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların 
matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı 
gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile 
yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar 
belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO 
normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile 
teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, 
kanunî oranına kadar çıkarmaya, 

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen 
oranları sıfıra kadar indirmeye; 8517.12.00.00.11 
G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için 
%25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. 
numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel 
tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını 
dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar 
artırmaya,  

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya 
tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri 
için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst 
sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların 
altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları 
veya oranları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
………. 
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Kanunun 57 inci maddesiyle; 
4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı listeye, 
a) 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiştir. 
 

87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) 
[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)] 25 

                                                                                                                                                          ” 
b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşılarında gösterilen 

oranlarıyla birlikte aşağıdaki satırlar eklenmiştir. 
“ 
- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve 
  UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 
 - Motorlu karavanlar 

25 
  
45 

                                                                                                                                                    ” 
c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşısında gösterilen oranıyla 

birlikte aşağıdaki satır eklenmiştir. 
“ 
- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve 
  UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 25 

 

 
 

 
  

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
  

 
 

 
 

AÇIKLAMA 
 

 ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı 
hizmet aracı) isimli araç tipleri, 4760 sayılı Kanunun kapsamı dışına çıkarılmasının önüne geçilerek aynı 
orandan vergilendirilmeleri sağlandı. Ayrıca motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlendi.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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Kanunun 58 inci maddesiyle; 
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “kuruluş işlemleri de 

dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince” ibaresi ve “her ne nam altında 
olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta 
muameleleri vergisinden,” ibaresi madde metninden çıkarıldı. 

 
 

 
  

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Varlık yönetim şirketi 
 
Madde 143 — Bankalar ve Fon dâhil diğer malî 

kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın 
alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması 
amacıyla, kuruluş ve faaliyet esasları Kurul tarafından 
belirlenen varlık yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlık 
yönetim şirketleri alacaklarının tahsili ve alacakların 
ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması 
kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği 
gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, 
kiralanması ve bunlara yatırım yapılması ve yine 
alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilâve 
finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek 
dâhil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye 
yetkilidir. 

Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya 
dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından 
kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim 
şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları 
belirlemeye Kurul yetkilidir. 

Fon kurulacak varlık yönetim şirketlerine 
sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya 
hissedar olarak katılmaya yetkilidir. 

Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu varlık 
yönetim şirketleri, Fondan devraldığı alacaklarla ilgili 
olarak bu Kanunun 132 nci maddesinin sekizinci fıkrası 
ve 138 inci maddesinin beşinci fıkrasında Fona tanınan 
hak ve yetkileri kullanır. 

Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri 
nedeniyle doğmuş veya doğması beklenen, ancak 
miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını 
karşılamak amacıyla karşılık ayırmak zorundadırlar. 
Karşılık ayrılacak alacakların nitelikleri ile karşılıklara 
ilişkin esas ve usûller Kurul tarafından belirlenir. Varlık 

 
Varlık yönetim şirketi 
 
Madde 143 — Bankalar ve Fon dâhil diğer malî 

kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın 
alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması 
amacıyla, kuruluş ve faaliyet esasları Kurul tarafından 
belirlenen varlık yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlık 
yönetim şirketleri alacaklarının tahsili ve alacakların 
ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması 
kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği 
gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, 
kiralanması ve bunlara yatırım yapılması ve yine 
alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilâve 
finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek 
dâhil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye 
yetkilidir. 

Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya 
dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından 
kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim 
şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları 
belirlemeye Kurul yetkilidir. 

Fon kurulacak varlık yönetim şirketlerine 
sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya 
hissedar olarak katılmaya yetkilidir. 

Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu varlık 
yönetim şirketleri, Fondan devraldığı alacaklarla ilgili 
olarak bu Kanunun 132 nci maddesinin sekizinci fıkrası 
ve 138 inci maddesinin beşinci fıkrasında Fona tanınan 
hak ve yetkileri kullanır. 

Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki işlemleri 
nedeniyle doğmuş veya doğması beklenen, ancak 
miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını 
karşılamak amacıyla karşılık ayırmak zorundadırlar. 
Karşılık ayrılacak alacakların nitelikleri ile karşılıklara 
ilişkin esas ve usûller Kurul tarafından belirlenir. Varlık 

AÇIKLAMA 
 

. Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan damga 
vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilmekte, söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta 
muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırıldı. 

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 
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yönetim şirketlerinin bu fıkra uyarınca ayırdıkları 
karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim 
şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların 
Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik 
kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin 
yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen 
kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere 
kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl 
süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre 
ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar 
Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam 
altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve 
sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını 
destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 
uncu maddesi hükmünden istisnadır. 

Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borçların, 
taahhütlerin yüklenilmesi veya alacakların, varlıkların 
devralınması hâlinde, bu borç, taahhüt, alacak ve 
varlıklarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil 
olmak üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza 
davalarında, alacağın devralındığı veya borcun, 
taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar 
gören olarak, varlık yönetim şirketi kendiliğinden 
müdahil sıfatını kazanır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş 
olan varlık yönetim şirketleri bu Kanun hükümlerine tâbi 
olarak faaliyetlerini yürütürler. 

yönetim şirketlerinin bu fıkra uyarınca ayırdıkları 
karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim 
şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların 
Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik 
kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin 
yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen 
kâğıtlar, (…) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre 
ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar 
Kanununa göre ödenecek harçlardan, (…) kaynak 
kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden 
ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır. 

Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borçların, 
taahhütlerin yüklenilmesi veya alacakların, varlıkların 
devralınması hâlinde, bu borç, taahhüt, alacak ve 
varlıklarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil 
olmak üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza 
davalarında, alacağın devralındığı veya borcun, 
taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar 
gören olarak, varlık yönetim şirketi kendiliğinden 
müdahil sıfatını kazanır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş 
olan varlık yönetim şirketleri bu Kanun hükümlerine 
tâbi olarak faaliyetlerini yürütürler. 
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Kanunun 59 uncu maddesiyle; 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci 

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklendi.  
 

 

 
  

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Diğer indirimler 
 
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 
ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından 
sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 

a) (Mülga) 
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 
harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit 
edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel 
spor dalları için % 50’si. 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 
özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve 
yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 
5’ine kadar olan kısmı. 

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve 
kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) 
kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile 
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve 
rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni 
ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din 
eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik 
kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar 
veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan 
her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 

 
Diğer indirimler 
 
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 
ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından 
sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 

a) (Mülga) 
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 
harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit 
edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel 
spor dalları için % 50’si. 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 
özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve 
yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 
5’ine kadar olan kısmı. 

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve 
kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) 
kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile 
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve 
rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni 
ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din 
eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik 
kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar 
veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan 
her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 

AÇIKLAMA 
 

 Nakdi sermaye artışında % 50 olarak uygulanan faiz indirimi, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan 
kısmı için  %75 olarak uygulanacak.  

Yürürlük Tarihi: 26.10.2021 tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına 
uygulanmak üzere 26.10.2021  
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türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 
   d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il 

özel idareleri, belediyeler ve köyler, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 
kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun 
görülen; (3) 

   1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî 
olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine,  

   2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, 
sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik 
kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya 
basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 
derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

  3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve 
elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

  4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 
taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, 
yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri 
yapılması ve nakil işlerine, 

  5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları 
ve yüzey araştırmalarına, 

  6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür 
varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 
kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi 
çalışmalarına, 

7) Kültür envanterinin oluşturulması 
çalışmalarına, 

 8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel 
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve 
güvenliklerinin sağlanmasına, 

  9) Somut olmayan kültürel miras, güzel 
sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, 
her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

   10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve 
kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve 
konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği 
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına, 

türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 
   d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il 

özel idareleri, belediyeler ve köyler, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 
kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun 
görülen; (3) 

   1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî 
olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine,  

   2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, 
sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik 
kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya 
basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 
derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

  3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve 
elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

  4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 
taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, 
yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri 
yapılması ve nakil işlerine, 

  5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları 
ve yüzey araştırmalarına, 

  6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür 
varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 
kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi 
çalışmalarına, 

7) Kültür envanterinin oluşturulması 
çalışmalarına, 

 8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel 
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve 
güvenliklerinin sağlanmasına, 

  9) Somut olmayan kültürel miras, güzel 
sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, 
her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

   10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve 
kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve 
konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği 
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına, 
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   ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı 
yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. 
Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla 
bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî 
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

e) Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım 
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı. 

 f) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 
Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 
karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların 
tamamı.( 

g) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A 
maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan 
tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan 
kısmı. 

ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, 
işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, 
tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri 
işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet 
işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi 
olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren 
işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın %50’si. 

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura 
veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına 
düzenlenmesi şarttır. 

Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve 
kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya 
%100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin 
uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak 
suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde 
istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları 
güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için 
diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan 
ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü 
oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir 
engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve 
yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için 
asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.). 
Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre 
% 150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına 
indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

   ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı 
yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. 
Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla 
bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî 
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

e) Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım 
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı. 

 f) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 
Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 
karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların 
tamamı.( 

g) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A 
maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan 
tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan 
kısmı. 

ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, 
işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, 
tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri 
işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet 
işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi 
olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren 
işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın %50’si. 

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura 
veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına 
düzenlenmesi şarttır. 

Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve 
kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya 
%100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin 
uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak 
suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde 
istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları 
güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için 
diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan 
ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü 
oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir 
engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve 
yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için 
asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.). 
Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre 
% 150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına 
indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık 
sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu 
iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye 
şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline 
tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye 
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni 
kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden 
yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca 
açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı 
yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap 
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si. 

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin 
kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin 
tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak 
üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. 
Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması 
hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim 
hesaplamasında dikkate alınmaz. 

Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak 
indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam 
ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay 
süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması 
nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan 
tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu 
bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit 
dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil 
olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve 
bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya 
bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin 
sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da 
ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi 
kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi 
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle 
gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim 
hesaplamasında dikkate alınmaz. 

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif 
büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan 
personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre 
veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen 
gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan 
faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış 
geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya 
da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli 
olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya 
arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı 
alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları 
itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e 
kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için 
halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı 
uygulatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.  

Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık 
sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu 
iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye 
şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline 
tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye 
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni 
kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden 
yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca 
açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı 
yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap 
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si. 

Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından 
getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 
olarak uygulanır. 

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin 
kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin 
tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak 
üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. 
Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması 
hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim 
hesaplamasında dikkate alınmaz. 

Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak 
indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam 
ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay 
süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması 
nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan 
tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu 
bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit 
dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil 
olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve 
bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya 
bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin 
sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da 
ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi 
kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi 
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle 
gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim 
hesaplamasında dikkate alınmaz. 

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif 
büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan 
personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre 
veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen 
gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan 
faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış 
geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya 
da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli 
olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya 
arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı 
alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları 
itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e 
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            (2) Bağış ve yardımların nakden 
yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli 
veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca 
tespit edilecek değeri esas alınır. 

            (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için 
halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı 
uygulatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

            (2) Bağış ve yardımların nakden 
yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli 
veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca 
tespit edilecek değeri esas alınır. 

            (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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Kanunun 60 ıncı maddesiyle; 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklendi ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirildi. 
 

 

 
  

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
İndirimli kurumlar vergisi 
 
MADDE 32/A- (1) Finans ve sigortacılık 

sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 
taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 
8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında 
yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı 
olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi 
Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan 
yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen 
veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap 
döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi 
tutulur. 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı 
tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle 
tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların 
Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan 
toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise 
yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın 
tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi 
uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak 
üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın 
tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate 
alınır Cumhurbaşkanı;  

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi 
başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik 
düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya 
ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu 
sektörler ile organize sanayi bölgeleri, Gökçeada ve 
Bozcaada’da yapılan yatırımlara ve Cumhurbaşkanınca 
belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim 

 
İndirimli kurumlar vergisi 
 
MADDE 32/A- (1) Finans ve sigortacılık 

sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 
taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 
8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında 
yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı 
olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi 
Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan 
yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen 
veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap 
döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi 
tutulur. 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı 
tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle 
tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların 
Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan 
toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise 
yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın 
tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi 
uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak 
üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın 
tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate 
alınır Cumhurbaşkanı;  

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi 
başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik 
düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya 
ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu 
sektörler ile organize sanayi bölgeleri, Gökçeada ve 
Bozcaada’da yapılan yatırımlara ve Cumhurbaşkanınca 
belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim 

AÇIKLAMA 
 

 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına 
yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere 
26.10.2021 
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bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım 
ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,  

b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) 
bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 
55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük 
ölçekli yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere 
belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar 
indirimli uygulatmaya,  

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu 
maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına 
mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve 
gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek 
üzere; yatırım döneminde kurumun diğer 
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli 
kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma 
katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il 
grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli 
yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje 
bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 
sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya,  

ç) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, 
kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans 
ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı 
ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 
(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi 

oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan 
yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden 
oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli 
vergi oranı uygulanır. 

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın 
işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 
izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli 
oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde 
tespit edilememesi halinde ise indirimli oran 
uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, 
dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan 
toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara 
ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu 
hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit 
kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları 
ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın 
kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi 
döneminde başlanır. 

 (5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada 
belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi 
halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli 
vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri 
halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek 
kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. Yatırımın 
kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce 

bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım 
ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,  

b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) 
bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 
55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük 
ölçekli yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere 
belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar 
indirimli uygulatmaya,  

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu 
maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına 
mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve 
gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek 
üzere; yatırım döneminde kurumun diğer 
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli 
kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma 
katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il 
grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli 
yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje 
bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 
sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya,  

ç) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, 
kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans 
ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı 
ayrı veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 
(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi 

oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan 
yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden 
oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli 
vergi oranı uygulanır. 

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın 
işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 
izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli 
oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde 
tespit edilememesi halinde ise indirimli oran 
uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, 
dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan 
toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara 
ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu 
hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit 
kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları 
ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın 
kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi 
döneminde başlanır. 

 (5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada 
belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi 
halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli 
vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri 
halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek 
kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. Yatırımın 
kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce 
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indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın 
tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci 
fıkranın e bendi uyarınca indirimli vergi oranı 
uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. 

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete 
geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi 
oranından devir tarihine kadar devreden, devir 
tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine 
getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı 
için yararlanır. 

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında 
da uygulanır. 

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın 
tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci 
fıkranın e bendi uyarınca indirimli vergi oranı 
uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. 

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete 
geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi 
oranından devir tarihine kadar devreden, devir 
tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine 
getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı 
için yararlanır. 

(8) Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan 
yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının 
uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı 
takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi 
şartıyla,  özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi 
hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi 
borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir. 
Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen 
yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi 
yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının 
düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla 
olamaz. Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle 
kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı 
tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer vergilerden 
terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı 
tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda 
kurumlar vergisi uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında 
diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, 
ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan 
yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak 
suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamaz. 

(9) Bu madde gelir vergisi mükellefleri 
hakkında da uygulanır. 

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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7338 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

7194 sayılı Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

  

Kanunun 61 inci maddesiyle; 
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/1/2022” 
ibaresi “1/1/2023” şeklinde değiştirilmiştir 

 
 

 
  

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Yürürlük 
MADDE 52 – 
………. 
b) 9 uncu ve 42 nci maddeleri 1/1/2022 

tarihinde, 
………. 
yürürlüğe girer. 

 
Yürürlük 
MADDE 52 – 
………. 
b) 9 uncu ve 42 nci maddeleri 1/1/2023 

tarihinde, 
………. 
yürürlüğe girer. 

  
 

 

AÇIKLAMA 
 

  Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1.1.2023 tarihine ertelendi. 

Yürürlük Tarihi: 17.11.2020 
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Yürürlük 
 
 

  

MADDE 62- Bu Kanunun; 
a) 1, 4, 5 ve 8 inci maddeleri 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde, 
b) 2 nci maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 9 uncu maddesi 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
ç) 10 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
d) 15 inci maddesi 1/6/2022 tarihinde, 
e) 17 ve 18 inci maddeleri 1/7/2022 tarihinde, 
f) 23 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında, 
g) 31, 52 ve 58 inci maddeleri 1/1/2022 tarihinde, 
ğ) 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde, 
h) 55 inci maddesinin, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesine ilişkin hükmü 1/1/2022 tarihinden 

itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde, diğer hükmü yayımı tarihinde, 

ı) 59 uncu maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye 
artışlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

i) 60 ıncı maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde, 

j) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
 
MADDE 63- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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