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MEVZUAT SİRKÜLER (21.04.2022) 
 
15 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7394 sayılı Kanun’un vergi mevzuatında 
değişiklikler içeren önemli düzenlemelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir. 

1) Sermaye Tamamlama Fonunun Kurum Kazancı Olarak Değerlendirilmeyeceği 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinde ise sermayenin kaybı, borca 
batık olma durumunda alınması gereken önlemlere yer verilmiştir. Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 6.maddesine eklenen fıkra ile TTK’nin 376’ncı maddesi uyarınca 
sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle 
karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarların kurum kazancının 
tespitinde dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.  
(Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 

2) Yabancılara Yapılan Gayrimenkul Satışlarında Elde Tutma Süresi 
 
Yabancılara KDV’den istisna olarak teslim edilen konut veya iş yerlerinin 1 yıl 
içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi tecil faiziyle 
birlikte tahsil edilmektedir. Söz konusu 1 yıllık süre 3 yıla çıkarılmıştır. 
(Yürürlük: 1 Mayıs 2022) 

 

3) Teşvik Belgeli Yatırımlar İçin Gerçekleştirilen İnşaat İşlerinde KDV İstisnası 
 
İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge 
kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 
tarihine kadar KDV’den müstesna olarak belirlenmiştir. (Yürürlük: 1 Mayıs 2022) 

 

4) Hakkında Yasak Uygulanan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Verilen Reklamların Gider 
Yazılamayacağı 
 
5651 sayılı Kanun’un ek 4. Maddesine göre Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan 
fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de 
temsilci olarak belirlemeleri ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve 
doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermeleri gerekmekte olup bu 
düzenlemelere uymayanlara bazı yaptırımlar getirilmiştir. İlgili sosyal ağ 
sağlayıcılarının belirlenen düzenlemelere uymaması halinde Türkiye’de mukim vergi 
mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam 
vermesi yasaklanmıştır.  7394 sayılı Kanun’a göre hakkında reklam yasağı 
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uygulananlara verilen reklamlar ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider 
olarak dikkate alınamayacaktır. (Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 

5) Finans Ve Sermaye Piyasaları İçin Farklı Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması 
 
Bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman 
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 şirketleri için kurumlar vergisi oranı 2022 yılı 
kazançlarından başlamak üzere %25 olarak belirlenmiştir. 
 
Bu hüküm 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden 
başlamak ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait 
kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

6) Vergi Kaçakçılık Cezalarında Yeni Düzenlemeler 
 
VUK’un 359. maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı 3 yıl olanlar 5 yıla; 5 yıl 
olanlar 8 yıla çıkarılmıştır. (Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 
VUK’un 359. maddesinde sayılan suçlar bakımından etkin pişmanlık hükümlerinin 
uygulanabilmesi ve hapis cezalarından belli oranlarda indirim yapılması imkânı 
getirilmiştir. (Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 
Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda 
hapis cezasının yarı oranında indirilmesine yönelik hüküm eklenmiştir. 
(Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 
Kaçakçılık suçlarının birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı 
suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 43. 
maddesinde yer alan “zincirleme suç” hükümlerinin uygulanması hükme bağlanmıştır. 
(Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 

7) KVK’nın 5/1-a maddesinin 3 ve 4. alt bendinde yer alan yatırım fonu katılma paylarının 
fona iadesi suretiyle elde edilen gelirler de kurumlar vergisi istisnası kapsamına 
alınmıştır.  (Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 

8) Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. Maddesine eklenen yeni bir bent ile bir veya birden fazla 
özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek doktorluk faaliyetini yürüten hekimler 
serbest meslek erbabı olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.  
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Bu hüküm ile serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi ve 
organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık 
kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil 
hekimler ile uzman doktorların gelirlerinin ücret olarak mı serbest meslek kazancı 
olarak mı vergilendirileceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi 
amaçlanmıştır.  
(Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 

9) Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu 
taşıt araçlarını Türkiye’de üreten mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik 
verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 
2023 tarihine kadar KDV’den istisna olarak değerlendirilecektir.  
(Yürürlük: 15 Nisan 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Logos Mali Müşavirlik A.Ş.’ye, 
işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi 
bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


