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Sirküler Tarihi : 17.04.2022 
Sirküler No : 2022/06 
Konu : 7394 sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler 

15.04.2022 tarih 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile aşağıda belirtilen 
konularda düzenlemeler yapıldı. 

• Reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam
eden gelir vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul 
edilmeyecek. (Madde: 1) 

• Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten
hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek. (Madde: 2) 

• Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca
elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından 
imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacak. (Madde: 3) 

• Kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezalarında üst sınırı 3 yıl olan ceza 5 yıla, 5 yıl olan cezalar 8 yıla
çıkarıldı, Soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkân 
sağlandı. (Madde: 4) 

• Vergi kaçakçılığında soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından
veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası 
açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacak. (Madde: 5) 

• Hüküm verilmiş ya da yargılama aşamasındaki vergi kaçakçılığı suçlarına etkin pişmanlık
hükümlerinden faydalanma imkânı sağlandı. (Madde: 6) 

• Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir 
iş yeri ya da daimî temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara KDV istisnası 
kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin 1 yıl olan elde tutma süresi 3 yıla çıkarıldı. (Madde: 10) 
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• İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat 

işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alındı. (Madde: 11) 
 
 
•  Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik 

verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri KDV istisnası kapsamına alındı. 
(Madde:12) 

 
• Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler istisna kapsamına alındı. Esas faaliyet konusu 

itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla 
kurulanlar dışında kalanların kazançlarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirildi. (Madde: 22) 

 
• TTK’nun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları 

tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının 
tespitinde dikkate alınmayacak. (Madde: 23) 

 
• Reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam 

eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul 
edilmeyecek. (Madde: 24) 

 
• Bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, 

elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası 
kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 
kazançları için kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanacak. (Madde: 25,26) 

 
7394 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ve düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 
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Kanunun 1 inci maddesiyle; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Gider kabul edilmeyen ödemeler: 
 
Madde 41 – Aşağıda yazılı ödemelerin gider 

olarak indirilmesi kabul olunmaz: 
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının 

işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair 
değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile 
değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave 
olunur.) 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük 
çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, 
ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu 
sermaye için yürütülecek faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük 
çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer 
şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler; 

5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde 
yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs 
sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar 
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya 
fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya 
fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar 
işletmeden çekilmiş sayılır. 

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, 
üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile 
doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu 
şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi 
veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan 
diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. 

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, 
kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya 

 
Gider kabul edilmeyen ödemeler: 
 
Madde 41 – Aşağıda yazılı ödemelerin gider 

olarak indirilmesi kabul olunmaz: 
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının 

işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair 
değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile 
değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave 
olunur.) 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük 
çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, 
ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu 
sermaye için yürütülecek faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük 
çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer 
şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler; 

5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde 
yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs 
sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar 
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya 
fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya 
fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar 
işletmeden çekilmiş sayılır. 

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, 
üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile 
doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu 
şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi 
veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan 
diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. 

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, 
kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya 

  Reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam 
eden gelir vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul 
edilmeyecek. 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara 
verilen reklamların giderleri vergi matrahının hesaplanmasında gider kabul edilmeyen ödemeler olarak dikkate 
alınacaktır. 

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022  
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verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri 
gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet 
alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi 
tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin 
vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili 
kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu 
maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi 
hükmü uygulanır. 

6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile 
teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar 
(Akitler ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, 
cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) (1) 

7.  Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve 
tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 
50'si (0) (Cumhurbaşkanı, bu oranı % 100'e kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir). 

8.  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede 
kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu 
deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından 
işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların 
giderleri ile amortismanları;(1) 

 9. Kullanılan yabancı kaynakları öz 
kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır 
olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, 
işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, 
komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri 
adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 
toplamının %10’unu aşmamak üzere 
Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. 

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla 
farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

10.  Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo 
ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve 
manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

Bu maddenin uygulanmasında, kolektif 
şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit 
şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi sayılır. 

verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri 
gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet 
alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi 
tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin 
vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili 
kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu 
maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi 
hükmü uygulanır. 

6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile 
teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar 
(Akitler ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, 
cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) (1) 

7.  Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve 
tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 
50'si (0) (Cumhurbaşkanı, bu oranı % 100'e kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir). 

8.  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede 
kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu 
deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından 
işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların 
giderleri ile amortismanları;(1) 

 9. Kullanılan yabancı kaynakları öz 
kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır 
olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, 
işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, 
komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri 
adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 
toplamının %10’unu aşmamak üzere 
Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. 

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla 
farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

10.  Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo 
ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve 
manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

11. 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi kapsamında 
hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen 
reklamların giderleri. 

Bu maddenin uygulanmasında, kolektif 
şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit 
şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi sayılır. 
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Kanunun 2 nci maddesiyle; 
193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Serbest meslek erbabı 
 
Madde 66 – Serbest meslek faaliyetini mutat 

meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. 
Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka 
bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu 
vasfı değiştirmez. 

Bu maddenin uygulanmasında: 
1. Gümrük Komisyoncuları, bilumum borsa 

ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile 
mükellef olanlar; 

2. Bizzat serbest, meslek erbabı tarifine 
girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir 
araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye 
temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest 
meslek kazancından hisse alanlar. 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif 
ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde 
komanditeler; 

4. Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve 
tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî 
işlerini takip edenler ve konser veren müzik 
sanatçıları; 

5. Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde 
belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, 
sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki 
faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini 
taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına 
göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde 
faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin 
kazançları gelir vergisinden muaftır); 

Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı 
sayılırlar. 

 
Serbest meslek erbabı 
 
Madde 66 – Serbest meslek faaliyetini mutat 

meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. 
Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka 
bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı 
değiştirmez. 

Bu maddenin uygulanmasında: 
1. Gümrük Komisyoncuları, bilumum borsa 

ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile 
mükellef olanlar; 

2. Bizzat serbest, meslek erbabı tarifine 
girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir 
araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye 
temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest 
meslek kazancından hisse alanlar. 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif 
ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde 
komanditeler; 

4. Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve 
tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî 
işlerini takip edenler ve konser veren müzik 
sanatçıları; 

5. Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde 
belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, 
sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki 
faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini 
taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına 
göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde 
faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin 
kazançları gelir vergisinden muaftır); 

6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi 
uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan 
hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman 
olan kişiler; 

 Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten 
hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olarak aynı kanunun 
ek 10 uncu maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecektir. Ücretli olarak 
çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecek. 

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022 
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Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı 

sayılırlar. 
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Kanunun 3 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “usul ve esasları belirlemeye” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi dairesince bu Kanun ile diğer kanunlar kapsamında yapılan işlemlerde 
elektronik imza, mühür veya onay kullandırmaya, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince 
imzalanması gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanmasına, 
mühürlenmesine veya onaylanmasına izin vermeye, elektronik imza, mühür veya onayın kullanım usul ve 
esaslarını düzenlemeye” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle eklendi. 

 
 

 
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. 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. 

 
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 vergi 
dairesince bu Kanun ile diğer kanunlar kapsamında 
yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay 
kullandırmaya, vergi daireleri tarafından düzenlenen 
ve vergi dairesince imzalanması gereken belgelerin 
Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda 

   Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca 
elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından 
imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacak. 

213 sayılı Kanun ile diğer Kanunlar kapsamında yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay 
kullandırma, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken belgelerin bu 
daireler adına Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanmasına 
izin verme, elektronik imza, mühür veya onayın kullanım usul ve esaslarını düzenleme konusunda Hazine ve 
Maliye Bakanlığına yetki verildi.  

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022 
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imzalanmasına, mühürlenmesine veya 
onaylanmasına izin vermeye, elektronik imza, mühür 
veya onayın kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye 
yetkilidir.  

Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve 
imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi 
Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, 
mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler 
vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş 
veya onaylanmış sayılır. 
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Kanunun 4 üncü maddesiyle; 
213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde, (b), (c) ve (ç) 

fıkralarında yer alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiştirildi ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklendi.  

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 
 
Madde 359 – a) Vergi kanunlarına göre tutulan 

veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti 
bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe 
hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu 
işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar 
veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi 
matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde 
tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer 
kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya 
gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya 
sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında 
vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin 
ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında 
gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya 
duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu 
mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde 
yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya 
düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan 
defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter 
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar 
veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya 

 
 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 
 
Madde 359 – a) Vergi kanunlarına göre tutulan 

veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti 
bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe 
hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu 
işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar 
veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi 
matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde 
tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer 
kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya 
gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında on sekiz aydan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya 
sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında 
vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin 
ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında 
gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya 
duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu 
mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde 
yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya 
düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan 
defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter 
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar 
veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya 

  Kaçakçılık suçlarına ilişkin hapis cezalarında üst sınırı 3 yıl olan ceza 5 yıla, 5 yıl olan cezalar 8 yıla 
çıkarıldı, Soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkan 
sağlandı. 

 Maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, 
hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden 
gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde fail hakkında verilecek cezada yarı oranında, 
kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise üçte bir oranında indirim yapılacak. 

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı 
oranında indirilecek. 

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022 
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suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir 
muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış 
gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye 
Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 
belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde 
basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz 
mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren 
veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme 
kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre 
elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla 
olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın 
önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim 
sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya 
bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen 
satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt 
altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan 
bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz 
veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt 
dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve 
denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından 
Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken 
belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya 
bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine 
sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun 
olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu 
maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü 
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 

suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek 
bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış 
gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye 
Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 
belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde 
basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz 
mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren 
veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme 
kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre 
elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla 
olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın 
önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim 
sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya 
bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen 
satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt 
altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan 
bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz 
veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt 
dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve 
denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından 
Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken 
belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya 
bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine 
sebebiyet verenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun 
olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa 
uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen 
verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı 
ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden 
gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi 
halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma 
evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde 
ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir. 

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak 
kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek 
ceza yarı oranında indirilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden 
faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava 
açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına 
başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi 
şarttır. 

Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla 
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takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç 
işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, 
Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu 
maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü 
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 
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Kanunun 5 inci maddesiyle; 
213 sayılı Kanunun 367 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklendi. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Bazı kaçakçılık suçlarının 

cezalandırılmasında usul 
 
Madde 367 – Yaptıkları inceleme sırasında 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit 
eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 
Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme 
komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve 
vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar 
tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun 
mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık 
tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına 
bildirilmesi mecburidir. 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine 
sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet 
başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar 
ederek inceleme yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin 
Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur. 

359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı 
suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde 
incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair 
suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye 
başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 
Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor 
düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun 
mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet 
başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için 
incelemenin tamamlanması şartı aranmaz. 

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı 
cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya 
usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel 
teşkil etmez. 

 
Bazı kaçakçılık suçlarının 

cezalandırılmasında usul 
 
Madde 367 – Yaptıkları inceleme sırasında 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit 
eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 
Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme 
komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve 
vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar 
tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun 
mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık 
tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına 
bildirilmesi mecburidir. 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine 
sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet 
başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar 
ederek inceleme yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin 
Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur. 

359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı 
suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde 
incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair 
suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye 
başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 
Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor 
düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun 
mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet 
başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için 
incelemenin tamamlanması şartı aranmaz. 

359 uncu maddede yazılı suçlara ilişkin 
yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmalarda 
mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından veya 
başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya 
çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası 
açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi 
şartı aranmaz. 

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı 
cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya 

    Vergi kaçakçılığında soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından 
veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası 
açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacak. 

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022 
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usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel 
teşkil etmez. 
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Kanunun 6 ncı maddesiyle; 
213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi.  
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
  

Geçici Madde 34 - Haklarında hüküm verilmiş 
olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359 uncu 
maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının 
tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, 
gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile 
kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme 
zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Hazineye 
ödedikleri takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan 
etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilir. Bu 
fıkrada belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek 
için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa 
feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması 
veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır. 

Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas eden 
Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve kovuşturma 
evresinde bulunan dosyalar hakkında da uygulanır. 
Bu takdirde, ödemenin hüküm verilinceye kadar 
yapılması şarttır. 

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı 
tarihinde 359 uncu madde kapsamına giren suçlardan 
dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde 
bulunan dosyalardan, 359 uncu maddede bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle 
lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar 
hakkında bozma kararı verilir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan 
dosyalar gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece 
mahkemelerine gönderilir. 

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan zincirleme 
suça ilişkin koşulların belirlenmesi, duruşma açılmak 
suretiyle yapılır. 

  
 

   Hüküm verilmiş ya da yargılama aşamasındaki vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık 
hükümlerinden faydalanma imkanı sağlandı. 

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022 
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Kanunun 10 uncu maddesiyle; 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine “Adalet 

Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ve “, Emniyet Genel Müdürlüğü” ibareleri madde metninden 
çıkarılmış ve fıkranın (i) bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.  

 
 

 
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. 
a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, 

hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve 
demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 
araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile 
ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların 
tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan 
hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer 
tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların 
imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve 
hizmetler, 

b)  Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve 
hava meydanlarında yapılan hizmetler, 

c)  Altın, gümüş, platin arama, işletme, 
zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu 
hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin 
olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim 
ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru 
hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve 
modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 

d)  Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere 
belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile 
belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış 
ve kiralamaları (Şu kadar ki, yatırım teşvik belgesinde 
öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, 
zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 

 
Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları 

ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda 
istisna 

 
Madde 13 – Aşağıdaki teslim ve hizmetler 

vergiden müstesnadır. 
a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, 

hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve 
demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 
araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile 
ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların 
tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan 
hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer 
tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların 
imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve 
hizmetler, 

b)  Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve 
hava meydanlarında yapılan hizmetler, 

c)  Altın, gümüş, platin arama, işletme, 
zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu 
hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin 
olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim 
ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru 
hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve 
modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 

d)  Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere 
belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile 
belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış 
ve kiralamaları (Şu kadar ki, yatırım teşvik belgesinde 
öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, 
zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 

   Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir 
iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara KDV istisnası kapsamında 
teslim edilen konut veya iş yerinin 1 yıl olan elde tutma süresi 3 yıla çıkarıldı. 

Yürürlük Tarihi: 01.05.2022  

- 15 -



 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7394 SAYILI KANUN İLE YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 

  
edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 
cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya 
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 
geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından 
itibaren başlar). 

e)  Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu 
hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, 
yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi 
yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli 
idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri 
ve inşaat taahhüt işleri, 

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.  

g)  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 
malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatına teslimi,  

ğ) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün 
senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı 
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk 
teslimi. 

h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde 
belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve 
yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, 
toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl 
hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi 
faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri 
ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı 
hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler 
kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye 
Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, 
uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş 
Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası 

edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 
cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya 
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 
geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından 
itibaren başlar). 

e)  Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu 
hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, 
yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi 
yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli 
idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri 
ve inşaat taahhüt işleri, 

f)  Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, (…) (….) Savunma 
Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Başkanlığı, (…) 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.  

g)  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 
malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatına teslimi,  

ğ) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün 
senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı 
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk 
teslimi. 

h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde 
belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve 
yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, 
toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl 
hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi 
faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri 
ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı 
hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler 
kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye 
Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, 
uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş 
Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası 
akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü 
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akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü 
insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve 
hizmetleri, 

ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine 
bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi 
ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 
tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan 
nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 
2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon 
numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki 
sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya 
(fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, 
kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni 
karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, 
yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, 
yonca, fiğ, korunga, hasıl ve silajlık mısır, üçgül, 
yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan 
yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet 
şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı 
kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları 
dâhil) teslimi, 

i)  Konut veya iş yeri olarak inşa edilen 
binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz 
olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 
numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere 
çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla 
yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 
yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile 
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri 
ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç 
elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri 
teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları 
taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit 
edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 
vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile 
birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna 
kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl 
içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil 
edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu 
işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi 
şarttır.), 

j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, 
haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile 
yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin 
inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından 
oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri 
ile hizmet ifaları, 

k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 

insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve 
hizmetleri, 

ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine 
bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi 
ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 
tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan 
nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 
2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon 
numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki 
sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya 
(fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, 
kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni 
karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, 
yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, 
yonca, fiğ, korunga, hasıl ve silajlık mısır, üçgül, 
yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan 
yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet 
şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı 
kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları 
dâhil) teslimi, 

i)  Konut veya iş yeri olarak inşa edilen 
binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz 
olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 
numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere 
çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla 
yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 
yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile 
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri 
ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç 
elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri 
teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları 
taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit 
edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 
vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile 
birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna 
kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin üç yıl 
içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil 
edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu 
işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi 
şarttır.), 

j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, 
haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile 
yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin 
inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından 
oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri 
ile hizmet ifaları, 

k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 
özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak 
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özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak 
üzere yapılan 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, mülki idare amirlerinin izni ve 
denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen 
tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik 
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 
dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve 
hizmetler,  

l)  Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık 
kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu 
hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 
(Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu 
gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte 
sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın 
kapsamına dahil değildir.), 

m) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji 
geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı 
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, 
münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri (İstisna 
kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim 
tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç 
yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında 
kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, 
zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 
cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya 
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 
geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından 
itibaren başlar.), 

n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre 
poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap 
ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün 
uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında 
belirlenen had uygulanmaz.), 

Cumhurbaşkanı, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda 

üzere yapılan 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, mülki idare amirlerinin izni ve 
denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen 
tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik 
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 
dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve 
hizmetler,  

l)  Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık 
kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu 
hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 
(Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu 
gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte 
sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın 
kapsamına dahil değildir.), 

m) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji 
geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı 
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, 
münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri (İstisna 
kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim 
tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç 
yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında 
kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, 
zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 
cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya 
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 
geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından 
itibaren başlar.), 

n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre 
poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap 
ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün 
uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında 
belirlenen had uygulanmaz.), 

Cumhurbaşkanı, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda 
uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında 
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uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında 
asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı 
iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye 
yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek 
teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkilidir.   

asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı 
iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye 
yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek 
teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkilidir.   
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Kanunun 11 inci maddesiyle; 
3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.  
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Geçici Madde 37- İmalat sanayiine yönelik 

yatırım teşvik belgesi kapsamında;  
a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit 

yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 
2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri 
itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer 
vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,  

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit 
yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 
2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla 
telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl 
içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi 
mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu 
yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade 
tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını 
veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında 
başlar. 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 
süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip 
eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da 
birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

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

 
Geçici Madde 37- İmalat sanayii ile turizme 

yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere 
belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal 
teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır. 

Teşvik belgesine konu yatırımın 
tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi 
ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil 
edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin 
tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından 
başlar. 

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet 
ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi 
işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. 
İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 
32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında 
işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi 
üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

 

  
  

 
 
 
 
 

  İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat 
işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alındı. 

İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat 
işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna tutulacak. 

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem 
yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir. 

Yürürlük Tarihi: 01.05.2022 
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Kanunun 12 nci maddesiyle; 
3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi.  
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
  

Geçici Madde 42- 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı 
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında 
teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu 
kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını 
tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi 
için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt 
araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların 
geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi 
kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 
tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. 
Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması 
halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında 
zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 
gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden 
takvim yılının başından itibaren başlar. 

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden 
hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi 
edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü 
uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin 
talebi üzerine iade edilir. 

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

  
  

 

  Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik 
verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri KDV istisnası kapsamına alındı. 

Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik 
verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma 
değer vergisinden istisna tutulacak. 

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 
vergiden indirilecek, İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi 
üzerine iade edilecektir. 

Yürürlük Tarihi: 15.04.2022 
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Kanunun 22 nci maddesiyle; 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) 

numaralı alt bentlerinde yer alan “kâr payları” ibareleri “kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan 
gelirler” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, (d) bendinin (4) numaralı alt bendine 
“(Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan 
portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç)” ibaresi eklenmiş ve (e) bendinin 
birinci paragrafında yer alan “ve rüçhan haklarının” ibaresi “, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında 
istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının” şeklinde değiştirilmiştir. 

“5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının 
katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden 
kaynaklanan değer artış kazançları.”  

 
 

 
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 

 
İstisnalar 
 
MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, 

kurumlar vergisinden müstesnadır: 
a) Kurumların; 
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer 
intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi 
yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri 
kâr payları. 

4)  Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu 
katılma paylarından elde ettikleri kâr payları 
(portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve 
altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı 
sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından 
elde edilen kazançlar hariç). 

Diğer yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan 
yararlanamaz. 

b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki 
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu 
iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan 
iştirak kazançları; 

 
İstisnalar 
 
MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, 

kurumlar vergisinden müstesnadır: 
a) Kurumların; 
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun 

kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer 
intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları ile katılma 
paylarının fona iadesinden doğan gelirler, 

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi 
yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri 
kâr payları. 

4)  Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu 
katılma paylarından elde ettikleri kâr payları ile 
katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler 
(portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve 
altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı 
sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından 
elde edilen kazançlar hariç). 

Diğer yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan 
yararlanamaz. 

b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki 
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu 

 Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler istisna kapsamına alındı. Esas faaliyet konusu 
itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla 
kurulanlar dışında kalanların kazançlarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirildi. 

Yürürlük Tarihi: (Birinci fıkranın (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik 2023 yılı vergilendirme 
dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere) 15.04.2022 
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1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı 
iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10’una sahip 
olması, 

2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak 
payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde 
tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya 
yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye 
artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için 
sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi 
esas alınır.), 

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı 
dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen 
vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette 
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 
oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam 
vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas 
faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman 
temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da 
menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak 
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan 
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap 
dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer 
edilmesi. 

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve 
teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke 
mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu 
olduğu durumlarda, özel amaç için kurulduğunun ana 
sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında 
faaliyetinin bulunmaması şartıyla, söz konusu 
şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar 
için bu bentte belirtilen şartlar aranmaz. 

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş 
merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk 
eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar 
üzerinden ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu 
dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum 
kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi 
toplamına oranlanması suretiyle tespit edilir. 

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla 
aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında 
kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî 
veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya 
limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin 
sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan 
tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam 
yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak 
hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum 

iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan 
iştirak kazançları; 

1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı 
iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10’una sahip 
olması, 

2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak 
payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde 
tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya 
yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye 
artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için 
sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi 
esas alınır.), 

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı 
dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen 
vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette 
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 
oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam 
vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas 
faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman 
temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da 
menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak 
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan 
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi 
benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap 
dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer 
edilmesi. 

5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan 
istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım 
fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında 
değerlenmesinden kaynaklanan değer artış 
kazançları. 

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve 
teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke 
mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu 
olduğu durumlarda, özel amaç için kurulduğunun ana 
sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında 
faaliyetinin bulunmaması şartıyla, söz konusu 
şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar 
için bu bentte belirtilen şartlar aranmaz. 

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş 
merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk 
eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar 
üzerinden ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu 
dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum 
kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi 
toplamına oranlanması suretiyle tespit edilir. 

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla 
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kazançları. 

ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların 
bedelinin itibarî değeri aşan kısmı. 

d) Türkiye’de kurulu; 
1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya 

ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 
kazançları, 

2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem 
gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım 
fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden 
doğan kazançları, 

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya 
ortaklıklarının kazançları, 

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya 
ortaklıklarının kazançları,  

5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, 
6) Konut finansmanı fonları ile varlık 

finansmanı fonlarının kazançları. 
e)  Kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle 
sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve 
rüçhan haklarının satışından doğan kazançların 
%75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan 
taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik 
kısmı.  

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır 
ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı 
satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar 
pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış 
bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre 
içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden 
istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde 
sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka 
bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da 
dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım 
için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 
Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre 
yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu 
hüküm uygulanır. 

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak 
suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin 
elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse 
senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır. 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 
senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte 
bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan veya 

aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında 
kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî 
veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim veya 
limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin 
sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan 
tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam 
yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak 
hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum 
kazançları. 

ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların 
bedelinin itibarî değeri aşan kısmı. 

d) Türkiye’de kurulu; 
1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya 

ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 
kazançları, 

2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem 
gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım 
fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden 
doğan kazançları, 

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya 
ortaklıklarının kazançları, 

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya 
ortaklıklarının kazançları, (Esas faaliyet konusu 
itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve 
gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü 
işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların 
kazançları hariç) 

5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, 
6) Konut finansmanı fonları ile varlık 

finansmanı fonlarının kazançları. 
e)  Kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle 
sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, 
rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında 
istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım 
fonlarının katılma paylarının satışından doğan 
kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde 
yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların 
%50’lik kısmı.  

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır 
ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı 
satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar 
pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış 
bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre 
içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden 
istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde 
sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka 
bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da 
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bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 
21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme 
sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından 
finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarına veya 6/12/2012 tarihli 
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 
kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama 
şirketlerine devredilen taşınmazların kiracı ya da 
kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, 
aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, bu 
taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım 
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık 
kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de 
dikkate alınır. 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde 
ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

f) Bankalara, finansal kiralama ya da 
finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî 
takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların 
kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 
senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık 
bankalara, finansal kiralama ya da finansman 
şirketlerine veya bu Fona devrinden sağlanan 
hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına 
isabet eden kazançların tamamı ile bankaların, 
finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu 
şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerden 
taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan 
finansal kiralama işlemlerinde kiracının temerrüdü 
sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları 
karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla 
kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı 
finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil) 
satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin 
satışından doğan kazançların %75’lik kısmı. (1) 

g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri 
veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri 
aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları; 

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine 
ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi 
gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş 
olması, 

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil 

dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım 
için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 
Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre 
yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu 
hüküm uygulanır. 

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak 
suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin 
elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse 
senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır. 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 
senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte 
bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan veya 
bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 
21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme 
sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından 
finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarına veya 6/12/2012 tarihli 
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 
kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama 
şirketlerine devredilen taşınmazların kiracı ya da 
kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, 
aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, bu 
taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım 
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık 
kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de 
dikkate alınır. 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde 
ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

f) Bankalara, finansal kiralama ya da 
finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî 
takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların 
kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 
senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık 
bankalara, finansal kiralama ya da finansman 
şirketlerine veya bu Fona devrinden sağlanan 
hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına 
isabet eden kazançların tamamı ile bankaların, 
finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu 
şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerden 
taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan 
finansal kiralama işlemlerinde kiracının temerrüdü 
sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları 
karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla 
kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı 
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finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması 
veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu 
kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en 
az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması. 

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci 
fıkranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir. 

h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj 
işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de 
genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. 

I) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 
orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz 
bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan 
derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin 
işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği suller 
çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen 
kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz 
bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin 
faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.). 

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri 
karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak 
iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, 
ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek 
ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların 
değerine göre hesapladıkları risturnlar. 

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı 
sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde mal 
ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan 
işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık 
statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar 
hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. 
Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla 
yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı esas 
alınır. 

Bu bent hükümleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 
sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre 
kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler 
hakkında da uygulanır. 

j)  Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 
sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar 
tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına 
satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz 
konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi 
sonunda devrinden doğan kazançlar. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı 
tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve 

finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil) 
satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin 
satışından doğan kazançların %75’lik kısmı. (1) 

g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri 
veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri 
aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları; 

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine 
ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi 
gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş 
olması, 

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil 
finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması 
veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu 
kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en 
az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması. 

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci 
fıkranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir. 

h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj 
işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de 
genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. 

I) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve 
orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz 
bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan 
derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin 
işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği suller 
çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen 
kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz 
bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin 
faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.). 

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri 
karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak 
iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, 
ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek 
ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların 
değerine göre hesapladıkları risturnlar. 

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı 
sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde mal 
ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan 
işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık 
statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar 
hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. 
Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla 
yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı esas 
alınır. 
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özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı 
tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların 
(bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce 
kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden 
amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen 
kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için 
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların 
tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler 
hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

Söz konusu varlıkların, 
4)        Kiracı tarafından veya 
ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal 

kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı 
Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri hariç), 

üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu 
varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu 
varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde 
dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate 
alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde 
vergilendirme yapılır. 

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al 
işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna 
nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

k)  Her türlü varlık ve hakların, kaynak 
kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık 
kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama 
şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma 
satışından doğan kazançlar. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak 
kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabında 
tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece 
kaynak kuruluş tarafından varlık kiralama şirketinden 
devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için ayrılacak 
amortismanların (bu varlıkların varlık kiralama 
şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki net 
bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar 
hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya 
işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana 
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 
ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna 
göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu 

Bu bent hükümleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 
sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre 
kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler 
hakkında da uygulanır. 

j)  Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 
sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar 
tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına 
satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz 
konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi 
sonunda devrinden doğan kazançlar. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı 
tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve 
özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı 
tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların 
(bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce 
kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden 
amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen 
kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için 
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların 
tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler 
hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

Söz konusu varlıkların, 
4)        Kiracı tarafından veya 
ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal 

kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı 
Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri hariç), 

üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu 
varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu 
varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde 
dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate 
alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde 
vergilendirme yapılır. 

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al 
işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna 
nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

k)  Her türlü varlık ve hakların, kaynak 
kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık 
kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama 
şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma 
satışından doğan kazançlar. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak 

- 27 -



 
 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7394 SAYILI KANUN İLE YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 
hüküm uygulanır. 

Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş 
tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda, varlık kiralama şirketine devrinden önce 
bu varlıkların kaynak kuruluştaki net bilanço aktif 
değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların 
kazancının tespitinde dikkate alınan toplam 
amortisman tutarı dikkate alınarak kaynak kuruluş 
nezdinde vergilendirme yapılır. 

Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri 
tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış 
işleminden doğan kazançları varlık kiralama şirketleri 
nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulur ve istisna 
uygulaması dolayısıyla kaynak kuruluş adına 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil 
olunur. 

(2) Bu maddedeki istisnaların uygulanmasına 
ilişkin sulleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

(3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman 
giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar 
vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin 
giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden 
doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından 
indirilmesi kabul edilmez. 

kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabında 
tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece 
kaynak kuruluş tarafından varlık kiralama şirketinden 
devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için ayrılacak 
amortismanların (bu varlıkların varlık kiralama 
şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki net 
bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar 
hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya 
işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana 
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 
ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna 
göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu 
hüküm uygulanır. 

Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş 
tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda, varlık kiralama şirketine devrinden önce 
bu varlıkların kaynak kuruluştaki net bilanço aktif 
değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların 
kazancının tespitinde dikkate alınan toplam 
amortisman tutarı dikkate alınarak kaynak kuruluş 
nezdinde vergilendirme yapılır. 

Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri 
tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 
durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış 
işleminden doğan kazançları varlık kiralama şirketleri 
nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulur ve istisna 
uygulaması dolayısıyla kaynak kuruluş adına 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil 
olunur. 

(2) Bu maddedeki istisnaların uygulanmasına 
ilişkin sulleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

(3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman 
giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar 
vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin 
giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden 
doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından 
indirilmesi kabul edilmez. 
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Kanunun 23 üncü maddesiyle; 
5520 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi.. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Safî kurum kazancı 
 
MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin 

bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum 
kazancı üzerinden hesaplanır. 

(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir 
Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki 
hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan 
kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının 
tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu 
maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır. 

 
Safî kurum kazancı 
 
MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin 

bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum 
kazancı üzerinden hesaplanır. 

(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir 
Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri 
uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu 
faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir 
Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra 
hükmü de dikkate alınır. 

(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin 
tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları 
tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı 
kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının 
tespitinde dikkate alınmaz. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TTK’nun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları 
tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının 
tespitinde dikkate alınmayacak.  

Yürürlük Tarihi:15.04.2022 
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Kanunun 24 üncü maddesiyle; 
5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklendi.  
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Kabul edilmeyen indirimler 
 
MADDE 11- (1) Kurum kazancının tespitinde 

aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez: 
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faizler. 
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. 
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançlar. 
ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 

ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, 
kurumların kuruluş kanunlarına, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerine, tüzüklerine, ana statülerine veya 
sözleşmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm 
yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre 
bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil). 

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar 
vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme 
faizleri. 

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, 
menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında 
ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere 
ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü 
giderler. 

f) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede 
kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi 
motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava 
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili 
olmayanların giderleri ve amortismanları. 

g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan 
tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, 
ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının 

 
Kabul edilmeyen indirimler 
 
MADDE 11- (1) Kurum kazancının tespitinde 

aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez: 
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faizler. 
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. 
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançlar. 
ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 

ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, 
kurumların kuruluş kanunlarına, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerine, tüzüklerine, ana statülerine veya 
sözleşmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm 
yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre 
bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil). 

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar 
vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme 
faizleri. 

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, 
menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında 
ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere 
ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü 
giderler. 

f) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede 
kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi 
motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava 
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili 
olmayanların giderleri ve amortismanları. 

g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan 
tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, 
ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının 

   Reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam 
eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul 
edilmeyecek. 

Yürürlük Tarihi:15.04.2022 
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suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat 
giderleri. 

h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo 
ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve 
manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve 
tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 
50’si. Cumhurbaşkanı bu oranı % 100’e kadar 
artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal 
kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, 
kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, 
yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede 
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, 
vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında 
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu 
aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan 
kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla 
farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat 
giderleri. 

h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo 
ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve 
manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve 
tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 
50’si. Cumhurbaşkanı bu oranı % 100’e kadar 
artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal 
kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, 
kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, 
yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede 
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, 
vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında 
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu 
aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan 
kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla 
farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi kapsamında 
hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen 
reklamların giderleri. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 31 -



 
 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7394 SAYILI KANUN İLE YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

 
Kanunun 25 inci maddesiyle; 
5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.  
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı  
 
MADDE 32- (1) Kurumlar vergisi, kurum 

kazancı üzerinden % 20 oranında alınır. 
(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar 

mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî 
kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme 
döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere 
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve 
câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi 
ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan 
esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır. 

(3) Cumhurbaşkanı, ikinci fıkrada yazılı geçici 
vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar 
kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

(4) Kanunun 23 üncü maddesine göre 
vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi 
oranını karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler itibarıyla kara, 
deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya 
topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı 
oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit 
etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1) 

(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası 
kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve 
fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona 
eren hesap döneminde münhasıran üretim 
faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda 
birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği 
hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde 
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği 
kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi 
oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim 
oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, 
hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek 
teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar 
için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya 

 
Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı  
 

MADDE 32- (1) Kurumlar vergisi, kurum 
kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki 
bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, 
elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz 
müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 
piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve 
emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden 
kurumlar vergisi %25 oranında alınır. 

(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar 
mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî 
kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme 
döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere 
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve 
câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi 
ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan 
esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır. 

(3) Cumhurbaşkanı, ikinci fıkrada yazılı geçici 
vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar 
kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

(4) Kanunun 23 üncü maddesine göre 
vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi 
oranını karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler itibarıyla kara, 
deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya 
topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı 
oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit 
etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası 
kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve 
fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona 
eren hesap döneminde münhasıran üretim 
faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda 
birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği 
hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde 
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği 

   Bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, 
elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası 
kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 
%25 olarak uygulanacak. 

Yürürlük Tarihi: 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere 15.04.2022 
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Cumhurbaşkanı; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

(6) Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk 
defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka 
arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama 
şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, 
ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz 
müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 
piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri 
ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka 
arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş 
hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar 
vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. 
İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 
beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu 
fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli 
vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

(7) İhracat yapan kurumların münhasıran 
ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi 
oranı 1 puan indirimli uygulanır. 

(8)  Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 
faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim 
faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar 
vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu 
kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci 
fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz. 

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli 
oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler 
uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine 
uygulanır. 

kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi 
oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim 
oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, 
hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek 
teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar 
için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya 
Cumhurbaşkanı; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

(6) Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk 
defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka 
arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama 
şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, 
ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz 
müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 
piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri 
ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka 
arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş 
hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar 
vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. 
İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 
beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu 
fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli 
vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

(7) İhracat yapan kurumların münhasıran 
ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi 
oranı 1 puan indirimli uygulanır. 

(8)  Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 
faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim 
faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar 
vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu 
kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci 
fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz. 

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli 
oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler 
uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine 
uygulanır. 
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HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7394 SAYILI KANUN İLE YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 
 
 

 
Kanunun 26 ncı maddesiyle; 
5520 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi. 
 

 
 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI 
 
Geçici Madde 13- (1) Bu Kanunun 32 nci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, 
kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait 
kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme 
dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak 
uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen 
kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap 
dönemlerine ait kazançlarına uygulanır. 

 
Geçici Madde 13- (1) Bu Kanunun 32 nci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, 
kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 
kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine 
ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu 
oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 
ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait 
kazançlarına uygulanır. Şu kadar ki bankalar, 6361 
sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme 
ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık 
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile 
sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 
2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları 
için kurumlar vergisi %25 oranında alınır. 

  
  

 
 
Saygılarımızla. 
 
 

  Bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, 
elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası 
kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 
kazançları için kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanacak. 

Yürürlük Tarihi: 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2022 
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 15.04.2022  
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