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25.12.2021 tarih 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aşağıda belirtilen konularda değişiklikler yapıldı. 

 Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satılması durumundaki 
muafiyet şartlarından üretim tesisinin kurulu gücüne ilişkin sınır yeniden düzenlendi.  

 Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu.

 Gelir Vergisi Kanununda asgari geçim indirimi ve diğer ücretlere ilişkin düzenlemeler yürürlükten
kaldırıldı. 

 Ücret Ödemelerinin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutuldu.

 Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine
ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutuldu. 
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GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
7349 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

 
Kanunun 1 inci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan 

“10 kW’a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “25 kW’a kadar (25 kW dâhil)” şeklinde değiştirildi. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Vergiden muaf esnaf: 
Madde 9 –  
………. 
 
9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek 
faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, 
sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı 
ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 
kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana 
gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının 
karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir 
üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç 
fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu 
bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate 
alınmaz.); 

……….  

 
Vergiden muaf esnaf: 
Madde 9 –  
………. 
 
9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek 
faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, 
sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı 
ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 
kW’a kadar (25 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana 
gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının 
karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir 
üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç 
fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu 
bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate 
alınmaz.); 

………. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir 
üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satılması 
durumundaki muafiyet şartlarından üretim tesisinin kurulu gücüne ilişkin sınır yeniden düzenlendi.  

 
Yapılan düzenleme ile sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları 

kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi 
ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) üretim tesisi kurulu gücüne ilişkin sınır 25 kW’a kadar (25 kW 
dâhil) çıkarıldı. 

Yürürlük Tarihi: 25.12.2021  
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GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
7349 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  
 

 
Kanunun 2 nci maddesiyle; 
193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Müteferrik İstisnalar 
 
Ücretlerde: 
Madde 23 –  
Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden 

istisna edilmiştir. 
………. 
 

 
Müteferrik İstisnalar 

 
Ücretlerde: 
Madde 23 –  
Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden 

istisna edilmiştir. 
………. 
 
18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda 

geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi 
sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi 
düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri 
(Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin 
vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim 
tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da 
dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu 
suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara 
isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. 
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda 
aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken 
vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret 
alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete 
uygulanır.). 

 
  
  

 
 
 
 
 
 

 Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu. 
 
Maddeye eklenen 18 inci bent ile yapılan düzenleme ile Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda 

geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi 
düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutuldu. 

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, 
istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.  Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi 
tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. 

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken 
vergiyi aşamayacak. 

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde. 
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  

 
Kanunun 3 üncü maddesiyle; 
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak 

çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde 
metninden çıkarıldı. 

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci 
maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Tarh yeri: 
Madde 106 – Gelir Vergisi, mükellefin 

ikametgahının bulunduğu mahal vergi dairesince tarh 
edilir. Şu kadar ki; 

1. İş yeri ve ikametgahı ayrı vergi daireleri 
bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Maliye 
Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe 
de evvelden bildirilmek kaydiyle iş yerinin bulunduğu; 

2. Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların 
ticaret ve serbest meslek kazançlarının vergileri bu 
ücret ve kazanç sahiplerinin ikametgahtarının 
bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, 
faaliyetlerini icra ettikleri; 

3. Dar mükellefiyete tabi olanların vergileri, 
beyannamelerini vermeye mecbur oldukları; 

Yerin vergi dairesince tarh olunur.  

 
Tarh yeri: 
Madde 106 – Gelir Vergisi, mükellefin 

ikametgahının bulunduğu mahal vergi dairesince tarh 
edilir. Şu kadar ki; 

1. İş yeri ve ikametgahı ayrı vergi daireleri 
bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Maliye 
Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe 
de evvelden bildirilmek kaydiyle iş yerinin bulunduğu; 

2. Gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest 
meslek kazançlarının vergileri bu (…) ve kazanç 
sahiplerinin ikametgahtarının bulunduğu yerin vergi 
dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri; 

3. Dar mükellefiyete tabi olanların vergileri, 
beyannamelerini vermeye mecbur oldukları; 

Yerin vergi dairesince tarh olunur. 

  
  

 
 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Asgarî geçim indirimi 
Madde 32 – Ücretin gerçek usûlde 

vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. 
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği 

takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî 
ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 

 
 
(Mülga) 

 Gelir Vergisi Kanununda asgari geçim indirimi ve diğer ücretlere ilişkin düzenlemeler 
yürürlükten kaldırıldı. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgari Geçim İndirimi” (AGİ) uygulamasına ilişkin 32 nci maddesi, diğer 
ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin “Diğer Ücretler” başlıklı 64 üncü maddesi yürürlükten kaldırıldı. Kanunun 106 
ncı maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendinde değişiklik yapıldı ve 108 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü 
bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 
inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırıldı. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde.  
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  
50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için 
% 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk 
iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer 
çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması 
halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu 
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî 
geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 
üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir 
dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan 
tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle 
uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde 
iade yapılmaz. 

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, 
mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından 
bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya 
babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte 
oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını 
doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal 
evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin 
elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas 
alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan 
tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile 
fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden 
yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için 
indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları 
çocuk sayısı dikkate alınır. 

Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü 
maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki 
esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi 
hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın 
Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli 
asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda 
belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli 
olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret 
üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan 
tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan 
net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın 
altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan 
net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim 
indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, 
yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim 
indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. 

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim 
indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer 
indirim ve istisnalar dikkate alınır. 

Cumhurbaşkanı, indirim konusu yapılacak 
toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını 
aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim 
indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar 
indirmeye yetkilidir. 

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve 
mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
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DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Diğer ücretler 
Madde 64 – Aşağıda yazılı hizmet erbabının 

safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi 
kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir.(2) 

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret 
erbabı yanında çalışanlar. 

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler; 
3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı 

inşaat işçileri; 
4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında 

çalışanlar; 
5. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkan olmaması 

sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasiyle, Maliye 
Bakanlığınca bu kapsama alınanlar, 

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, 
diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde 
de bunlar beyannameye ithal edilmez. 

 

 
 
(Mülga) 

  
  

 
 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Vergilendirme dönemi: 
Madde 108 – Gelir Vergisinde vergilendirme 

dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki: 
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması 

halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından 
mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye 
inhisar eder; 

2. (Mülga) 
3. Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi 

hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır. 
4. Tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak 

sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur 
değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler 
vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi 
icabeden vergiler yıllık verginin yerine geçer; 

5. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken 
gelirlerin vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi 
yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur. 

 
Vergilendirme dönemi: 
Madde 108 – Gelir Vergisinde vergilendirme 

dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki: 
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması 

halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından 
mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye 
inhisar eder; 

2. (Mülga) 
3. (Mülga) 
4. Tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak 

sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur 
değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler 
vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi 
icabeden vergiler yıllık verginin yerine geçer; 

5. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken 
gelirlerin vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi 
yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur. 
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DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Tarh zamanı: 
Madde 109 –  
Gelir Vergisi: 
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, 

beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile 
gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği 
tarihi takibeden yedi gün içinde; 

2. Diğer  ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu 
takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe 
başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren 
bir ay içinde; 

3. (Mülga) 
Tarh edilir. 
2 numaralı bentte yazılı diğer ücret 

 sahiplerinden bu bentlerde belirtilen tarh 
zamanlarının hitamından evvel memleketi terk 
edenlerin vergileri, memleketi terke tekaddüm eden 
15 gün içinde tarh olunur. 

2 numaralı bentte yazılı diğer ücret sahipleri, 
tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları 
vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye 
mecburdurlar. 

 
Tarh zamanı: 
Madde 109 –  
Gelir Vergisi: 
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, 

beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile 
gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği 
tarihi takibeden yedi gün içinde; 

2. (Mülga) 
3. (Mülga) 
Tarh edilir. 
(Mülga) 
(Mülga) 
 

  
  

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan diğer 

ücret sahiplerinin vergi matrahı ve vergileri: 
Madde 110 – 1. Takvim yılı içinde işe başlıyan 

diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret 
matrahından  işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, 
o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır. 

 
(Mülga) 
 

  
  

 
 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Diğer ücretler üzerinden tahakkuk eden 

vergilerde ödeme: 
Madde 118 – Diğer ücretlerin vergisi: 
1. Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık 

verginin yarısı ikinci, diğer yarısı sekizinci ayında; 
2.Takvim yılının birinci yarısı içinde işe 

başlıyanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye 

 
(Mülga) 
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Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
  
yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci 
ayında; 

3.Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe 
başlıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; ödenir. 

  
  

 
 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Diğer ücret vergisinin mahsubu: 
Madde 122 – Diğer ücret kapsamında 

vergilendirilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye 
tabi iş verenler nezdinde çalışmaya başladıkları 
takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere 
peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri 
üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir ve 
mahsubu yapılan miktar hizmet erbabının vergi 
karnesine iş veren tarafından kaydolunur. 

 
 
(Mülga) 
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Kanunun 4 üncü maddesiyle; 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” 

başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere 
(Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete 
isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklendi. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 
 
………. 
 
34. Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin 

olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen 
akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi 
dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu 
tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce 
ödenir.)  ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü 
maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. 

………. 
 

 
IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 
 
………. 
 
34. Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin 

olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen 
akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi 
dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu 
tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce 
ödenir.)  ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü 
maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (Bu 
maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde 
düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete 
isabet eden kısım için uygulanır.) 

………. 
 
 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ücret Ödemelerinin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutuldu. 
 
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı 

bölümünün (34) numaralı fıkrasında yapılan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre 
gelir vergisi istisnasına tabi olan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda, ödemenin aylık brüt asgari 
ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutuldu. 

Yürürlük Tarihi: 1.1.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde.   
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Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

 
Kanunun 5 inci maddesiyle; 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 

“Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin 
olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma 
Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler 
kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklendi. 

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile 

ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna 
Madde 13 – 
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden 

müstesnadır. 
………. 
 
f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne 
milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, 
helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı 
personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, 
mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile 
bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, 
yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna 
ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim 
ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda 
yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan 
kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler. 

………. 
 

 
Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile 

ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna 
Madde 13 – 
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden 

müstesnadır. 
………. 
 
f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, 
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne 
milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, 
helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı 
personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, 
mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile 
bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, 
yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna 
ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, Milli 
Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii 
Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine 
ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında 
yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, 
miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca 
onaylanan teslim ve hizmetler. 

 
  

 
 

 
Saygılarımızla. 

 Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii 
projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den 
istisna tutuldu. 

 
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine yapılan ilave ile Milli 

Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak 
bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutuldu.  

 Yürürlük Tarihi: 25.12.2021 
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