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4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Kaldırılması 

 

Yapılan değişiklikle 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 

uygulanmak üzere, son (dördüncü 3’er aylık) dönem geçici vergi beyanı kaldırılmış olup, ticari ve 

mesleki kazançları bakımından gerçek usulde vergilenen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar 

vergisi mükellefleri, sadece ilk dokuz ay için geçici vergi beyan edeceklerdir. 

 

Amortisman Uygulamasında Gün Esası ve Amortisman Sürelerini Uzatabilme İmkanı 

 

Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile VUK’un 320 nci maddesinde yapılan değişiklikle, işletme aktifine 

yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren günlük 

esasa göre amortisman ayrılabilmesi bir seçimlik imkan olarak mükelleflere tanınmakta ve bunun 

yanı sıra daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilme imkanı 

getirilmektedir. 

 

Buna göre; 

 

 İşletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için faydalı ömür 

süresinin gün olarak hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve 

ilan edilen faydalı ömür süreleri 365 ile çarpılmak suretiyle belirlenecektir. 

 

 Mükelleflere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve 

elli yılı aşmamak, her yıl için aynı nispet uygulanması şartıyla, daha uzun faydalı ömürler 

dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilme imkanı getirilmektedir. Örneğin 

halihazırda jeneratörler 10 yılda amorti edilmekte olup yapılacak düzenlemeyle amortisman 

süresi 20 yıla kadar uzatılabilecektir. Bu durumda her yıl %5 amortisman oranı dikkate 

alınacak ve bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı, izleyen yıllarda 

değiştirilemeyecektir. 

 

 Yıl veya gün esasına göre amortisman ayırabilme serbestisi tanınan iktisadi kıymetler 

bakımından, söz konusu yöntemlerden biri ile amortisman hesaplanmasına başlandıktan 

sonra, hesaplama şekli değiştirilemeyecektir. 

 

Bu düzenleme kanunun yayımı tarihinden (26.10.2021) itibaren yürürlüğe girmiştir. 
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İmalat ve Arge Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Yeni Makine ve Teçhizat ile Yatırım 

Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Yeni Makine ve Teçhizat İçin Bakanlıkça Belirlenmiş Olan 

Amortisman Sürelerinin Yarısı Uygulanabilecektir 

 

26.10.2021 tarihinden itibaren; 

 

 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran 

imalat sanayiinde veya 

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma 

Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce 

münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 

 

31.12.2023 tarihine kadar (bu tarihler dahil) iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe 

kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak 

amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve 

ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. 

 
Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 

Şüpheli Alacak Uygulamasında Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Olan 

Alacaklara İlişkin Azami Bir Tutar Belirlenmesi 

 

Bu Kanunun 35 inci maddesi ile VUK’un 323 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikle, dava 

ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin 3.000 TL’lik bir azami tutar 

belirlenerek bu konudaki belirsizlik giderilmektedir. 

 

Buna göre, 3.000 TL’yi aşmayan alacaklar için dava veya icra takibi şartı aranmayacak; yapılan 

protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemişse 

şüpheli alacak karşılığı ayrılabilcektir. 

 

Diğer taraftan, şüpheli alacak hükümlerinin işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler 

açısından da uygulanabilmesine imkân tanınmaktadır. 

 

Bu düzenleme kanunun yayımı tarihinden (26.10.2021) itibaren yürürlüğe girmiştir. 
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Gider Pusulası Düzenlenecek Mal Ve Hizmet Alımlarının Kapsamı Genişletilmiştir  

 

7338 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce, kanunda gider pusulasının yalnızca vergiden muaf 

esnaftan yapılan mal ve hizmet alımları ile zati eşyalarını satan kimseler için öngörülmüş olması, 

belge düzenleme mecburiyeti olmayan diğer kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarının 

belgelendirilmesinde başka bir belge türü öngörülmediğinden sıkıntı yaratıyordu. Bununla birlikte, 

Vergi İdaresi özelge bazındaki görüşlerinde belge düzenleme mecburiyeti bulunmayan diğer 

kişilerden yapılan mal ve hizmet alımları için (iade suretiyle gerçekleştirilenler de dâhil olmak 

üzere) gider pusulası düzenlenmesi gerektiğini belirtmekteydi. 

 

Bu eksiklik 7338 Sayılı Kanun’la giderilmiş olup, Vergi Usul Kanunu’na göre belge (fatura ve serbest 

meslek makbuzu) düzenleme zorunluluğu olmayan tüm kişi ve kurumlardan yapılan mal ve hizmet 

alımlarının gider pusulası ile belgelendirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Yalnızca önceden olduğu 

gibi gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden yapılan mal ve hizmet alımlarında müstahsil 

makbuzu düzenlenmeye devam edilecektir. 

 

Ayrıca 7338 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile gider pusulasının mal teslimi veya hizmet 

ifasından itibaren 7 günlük süre içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içinde düzenlenmeyen 

gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayılması öngörülmüştür. 

 

Buna bağlı olarak 7338 Sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. Maddesinde yapılan 

değişiklikle gider pusulasının düzenlenmemesi hali de özel usulsüzlük cezası kesilecek fiiller arasına 

dâhil edilmiştir. 

 

Bu düzenlemeler uyarınca, Vergi Usul Kanununa göre belge düzenleme mecburiyeti 

olmayanlardan alınan mal veya hizmetler için gider pusulası düzenlenmemesi halinde bu belgede 

yazılması gereken tutarın %10 u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Maddede yer alan 

asgari ve azami ceza limitlerinin dikkate alınacağı da tabiidir. 

 

Yapılan düzenleme özü itibariyle Vergi Usul Kanunu uyarınca belge (fatura ve serbest meslek 

makbuzu) düzenleme mecburiyeti olmayanlardan yapılan mal ve hizmet alımlarının gider pusulası 

ile belgelendirilmesi ve tevsikine yöneliktir. Ancak aşağıda sayılan belgelerin düzenlenmesi 

durumunda; satın alma işlemi, belge düzenleme zorunluluğunda olmayanlardan yapılsa bile 

belirtilen belgeler gider pusulası yerine geçecek, yani gider pusulası düzenlenmeyebilecektir: 
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Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya; 19/10/2005 tarihli 

ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve 

Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 

Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta 

Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi 

halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler, 

 

 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan 

malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca 

iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca 

düzenlenen belgeler, 

 

Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tabi 

oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgeler. 

 

Bu düzenleme yayı mı  tarihini takip eden ayı n baş ı nda (1.11.2021) yürürlüğe girecektir. 

 

Maliyet Bedeli Ölçüsünün Tanımının Belirginleştirilmesi ve Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu 

Olan ve Olmayan Unsurların Belirlenmesi 

 

Maliyet Bedeli tanımına VUK’un 262 nci maddesinde yer verilmiştir. Bununla birlikte, VUK’ta hangi 

iktisadi kıymetin (gayrimenkul, demirbaş, emtia gibi) değerlemesinde, değerleme ölçüsü olarak 

“maliyet bedeli” kullanılacağı toplu bir halde sıralanmamaktaydı. 

 

Bu Kanunun 27 nci maddesi ile VUK’un 262 nci maddesinde yapılan düzelemeyle, maliyet bedeline 

girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlar kapsamlı ve sistematik olarak sayılmak suretiyle kanuna 

eklenmektedir. Uygulamada tereddütlere neden olan, maliyet bedeline zorunlu veya ihtiyari olarak 

dâhil edilmesi öngörülen giderler sayılmak suretiyle maliyet bedelinin nelerden oluştuğu açıklığa 

kavuşturulmaktadır. 

 

Buna göre aşağıda sayılan giderler de maliyet bedeline dâhil edilecektir. 

 

a) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük 

vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri, 

 

b) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve 

harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri, 
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c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur 

farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi 

kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere 

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

genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler), 

 

ç) iktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta 

giderleri, 

 

d) Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının 

tesviyesinden mütevellit giderler. 

 

Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi 

sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilecektir. 

 

İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim 

vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak 

kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında 

göstermekte mükellefler serbesttirler. 

 

Bu düzenleme, kanunun yayımı tarihinden (26.10.2021) itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

Alış Bedelinin Bir Değerleme Ölçüsü Olarak Vergi Usul Kanunu’na Eklenmesi 

 

Değerleme ölçüleri, VUK’un 261 inci maddesinde sayılmakta olup, bunlar; maliyet bedeli, borsa 

rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedeli ve 

ücretidir. 

 

Bu Kanunun 26 ncı maddesi ile VUK’un 261 inci maddesinin birinci fıkrasına 9 uncu değerleme 

ölçütü olarak “Alış bedeli” eklenmiştir. 

 

Diğer taraftan, aynı kanunun 28 inci maddesi ile VUK’a eklenen 268/A maddesiyle alış bedelinin 

tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

 

“Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili 

diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.” 

 

Bu düzenleme, kanunun yayımı tarihinden (26.10.2021) itibaren yürürlüğe girmiştir. 
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Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan Vergi İndiriminde Gerekli Şartlarda Değişiklikler 

Yapılması 

 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlayan düzenleme GVK’nin mükerrer 121 inci 

maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenleme uyarınca, belirlenmiş mükellefler hariç olmak üzere, 

ilgili kanun maddesinde sayılan şartları taşıyan mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar 

vergisinden indirilmektedir (Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 2021 yılı için 1.500.000 

TL’den fazla olamaz). 

 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için gerekli şartlardan biri de indirimin hesaplanacağı 

beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmamasıdır. 

 

Bu Kanun’un 10 uncu maddesi ile GVK’nin mükerrer 121 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; 

 

İndirimden yararlanma koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 

iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine 

bağlanmaktadır. Dolayısıyla maddede belirtilen süre içerisinde haklarında tarhiyat yapılmış olmakla 

birlikte tarhiyatın kesinleşmemiş olması halinde de mükellefler anılan indirimden 

yararlanabileceklerdir. 

  

Bununla birlikte, söz konusu süre içerisinde kesinleşen tarhiyatın yukarıda belirtilen ve her sene 

yeniden belirlenen indirim tutarı üst sınırının %1 inden az olması durumunda da indirimden 

yararlanma şartları ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Örneğin 2022 yılında verilecek beyannameler için 

bu tutar 2.000.000 TL olarak belirlenirlenecek olursa, bunun %1 ‘i olan 20.000 TL’ye kadar 2019, 

2020 ve 2021 yılları için kesinleşen tarhiyatlar indirim şartını ihlal etmiş sayılmayacaktır. 

   

Ayrıca, indirimden yararlanmak için ilk aşamada ilgili yıllar itibarıyla kesinleşmiş tarhiyat olmaması 

kuralı getirildiği için, yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda 

yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm madde metninden çıkarılmış, 

indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası olmaksızın tarh edilecektir. 

    

Vergi indiriminden yararlanılabilmesi için beyana tabi vergi türleri itibarıyla kesinleşmiş bir tarhiyat 

bulunmaması koşulunda da değişiklik yapılmakta; ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış ve 

kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulu vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla 

sınırlandırılmıştır. 
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Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

Enflasyon Düzeltmesi Koşullarının Oluşmadığı Dönemlerde Yeniden Değerleme İmkanı 

Getirilmesi 

 

Yeniden değerleme uygulaması 1.1.2004 tarihine kadar VUK’un mükerrer 298 inci maddesinde 

düzenlenmekteydi. 30 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 Sayılı Kanun ile 1.1.2004 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, “Yeniden Değerleme” başlıklı mükerrer 298 inci 

maddenin başlığı “Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı” olarak değiştirilmiş ve ilgili 

madde hükmünden yeniden değerleme uygulaması kaldırılmıştı. 

 

Şu an için 7326 sayılı Kanun'un 11 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine 

eklenen 7 nci fıkra ile 31.12.2021 tarihine kadar şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak (Yİ-ÜFE değerine) 

bugünkü değerine getirilmesine imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca değer artışı tutarı üzerinden %2 

oranında vergi hesaplanmaktadır. 

 

Bu Kanunun 31 inci maddesi ile VUK’un mükerrer 298 inci maddesi başlığı “Enflasyon düzeltmesi, 

yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye tekrardan, 

yeniden değerleme uygulamasını getiren yeni bir fıkra eklenmiştir. 

 

Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefleri (enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para 

birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği 

hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası 

ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen 

amortismanları bazı şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebileceklerdir. 

 

Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, değerlemenin yapılacağı 

hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacaktır. İktisadi 

kıymetlerin ve bunlara ilişkin amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan 

yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunacaktır. 

 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/


SİRKÜ NO 2021 / 67 
 

Adnan Kahveci Bulvarı No: 198  Aker Plaza 34188 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE 
                                          Tel: 0212 452 89 19  Fax: 0212 452 89 78 
                               www.istanbulymm.com   www.istanbulglobalbd.com 

Yeniden değerleme neticesinde iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı, yeniden 

değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı ayrıntılı olarak 

görünecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecektir. 

 

İktisadi kıymetlerini bu kapsamda yeniden değerlemeye tabi tutanlar bu kıymetlerini, yeniden 

değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam 

edeceklerdir. 

 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında 

herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı 

dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

Sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak 

kabul edilecektir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmayacaktır. 

 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması (satış, devir, işletmeden 

çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 

artışları aynen amortismanlar gibi işleme tabi tutulacaktır. 

 

Diğer taraftan, Maddede yeniden değerleme sonrasında hesaplanacak vergiye dair bir hüküm yer 

almamaktadır. 

 

Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Yenileme Fonu Ayrıldığı Durumlarda Fon Hesabındaki 3 Yıllık Bekleme Süresinin Başlangıcı 

 

Yenileme fonunun ayrılabilmesi; amortismana tabi bir iktisadi kıymetin varlığı ve bu kıymetin 

satılmasından oluşan kârın aynı neviden yeni bir iktisadi kıymet alımında kullanılması halinde söz 

konusu olabilmektedir. 

 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde satıştan doğan kâr, yenileme giderlerini 

karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami 3 yıl süre ile tutulabilmektedir.  Her ne sebeple 

olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan kârlar ise üçüncü yılın vergi matrahına 

eklenmektedir. 

 

Bu uygulama çerçevesinde, söz konusu 3 yıllık sürenin, satışın yapıldığı yıldan mı yoksa satışın 

yapıldığı tarihi takip eden yıldan itibaren mi başladığı terreddüt edilen konulardandı. 

 

Bu Kanunun 36 ncı maddesi ile VUK’un 328 inci maddesinde yapılan değişiklikle, 3 yıllık sürenin, 

satışın yapıldığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. 
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Buna göre, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin 

iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden 3 üncü takvim 

yılının kar ve zarar hesabına eklenecektir. 

 

Bu düzenleme kanunun yayımı tarihinden (26.10.2021) itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk Kısmının (ÖTV ve KDV Hariç) Vergi Borçlarından Terkin Edilmek 

Suretiyle Kullanılmasına Olanak Sağlanması 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesi uyarınca, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için, 

yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı 

tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. 

Diğer taraftan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Vergi İndirimi” başlıklı 15’inci 

maddesi uyarınca; hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere 

yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya 

kurumlar vergisi uygulanabilir. Ayrıca, söz konusu Kararın geçici 8’inci maddesi uyarınca, imalat 

sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 2017 – 2022 yılları arasında 

yapılan yatırım harcamalarında yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı 

oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde 

yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere uygulanır. 

 

Her ne kadar yatırım döneminde de katkı tutarının kullanılması mümkün olsa da yapılan yatırım 

harcamaları nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının mükelleflere geri dönüşü işletme 

döneminde o yatırımdan elde edilen kazançların yetersizliği nedeniyle belli bir zamanı almaktadır. 

Dolayısıyla, yatırımcıya sağlanan desteklerin etkinliği azalmaktadır. 

 

7338 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım 

harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla hesaplanan yatırıma katkı tutarının %10'luk 

kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar 

talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk 

etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecektir. Ancak, terkin talebinde 
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bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla 

kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla 

olamayacaktır. Ayrıca, diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik 

belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle 

hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamaz. 

 

Yapılan düzenleme ile yapılan yatırım harcamaları nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı 

tutarlarının mükellefe geri dönüşünün hızlandırılması ve yatırımcıya sağlanan desteklerin daha 

etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme vergi iadesi şeklinde olmadığından, getirilen 

terkin sisteminde terkine konu vergilerin hukuken tahsil edildiği, bir diğer ifadeyle mükelleflerin bu 

vergileri ödediği kabul edilecektir. 

 

Ancak getirilen düzenleme uyarınca, mükellefler diğer vergi borçlarına mahsup ettiği tutar kadar 

ayrıca yatırıma katkı tutarından vazgeçmek zorundadır. Örneğin 300.000 TL tutarındaki yatırıma 

katkı tutarını diğer vergi borçlarından terkini talep eden bir mükellefin hak ettiği yatırıma katkı 

tutarı (300.000 + 300.000 =) 600.000 TL azalmış olacaktır. Söz konusu kısıtlayıcı düzenleme 

nedeniyle bazı mükellefler doğal olarak anılan terkin uygulamasından yararlanmamayı tercih 

edebilirler. Dolayısıyla ayrıca getirilen kısıtlayıcı düzenleme nedeniyle ilgili yatırıma katkı tutarının 

vergi borçlarından mahsubunu sağlayan düzenlemenin etkinliği de azalacaktır. 

 

Düzenleme, gerek mevcut gerekse yeni alınacak yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2022 

tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 1/1/2022 

tarihinden önce yapılan yatırım harcamaları nedeniyle hak kazanılan ancak kazanç yetersizliği 

nedeniyle henüz kullanılamamış yatırıma katkı tutarları yeni getirilen düzenlemenin kapsamında 

değildir. 

Buna göre uygulamadan ilk olarak 2022 yılında yapılan yatırım harcamaları nedeniyle 2022 hesap 

dönemi için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesiyle yararlanılabilir. Dolayısıyla 

hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesini verecekleri 

2023 yılının Nisan ayından itibaren en geç 2023 yılının Haziran ayına kadar ilgili yatırıma katkı 

tutarını diğer vergi borçlarından terkinini talep edebilir. Düzenlemeden Haziran ayından sonra 

tahakkuk edecek vergi borçlarına terkin talep edilemeyeceği anlaşılmaktadır. İdari yorum da bu 

şekilde olursa düzenlemenin etkinliği son derece sınırlı olacaktır. 

 

Yurt Dışından Gelen Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi % 75’e Yükseltilmiştir 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına eklenen 

(ı) bendi ile 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren nakit sermaye artırımlarında teşvik uygulaması 

getirilmiştir. Getirilen düzenleme ile birlikte, sermaye şirketlerinin (finans, bankacılık ve sigortacılık 

sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) nakdi sermaye 
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artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı 

üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son 

açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz 

oranı” dikkate alınarak hesaplanan tutarın % 50’si kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca 

gösterilmek şartıyla, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir. 

 

Mükellefleri özkaynakla finansman teşviğinde önemli bir müessese olan nakdi sermaye artışlarında 

faiz indiriminde, Bakanlar Kuruluna (mevcutta Cumhurbaşkanına), şirketlerin halka açıklık oranı, 

gelirlerinin niteliği, aktif yapısı vb. unsurlar dikkate alınarak, indirim oranını farklılaştırma 

konusunda yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2015/7910 sayılı Kararname ile 

kullanmıştır. 

Mevcut faiz indirimi oranı % 50 olup, şirketlerin halka açıklık oranına veya nakit sermaye artışının 

yatırım harcamalarında kullanılmasına göre indirim oranı % 125’e kadar çıkabilmektedir. 

 

7338 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun yukarıda belirtilen maddesinde yapılan değişiklik 

ile nakit sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için faiz indirim oranı % 

75 olarak uygulanacaktır. Yapılan düzenlemeyle birlikte ülkemize yabancı sermaye & yurtdışından 

kaynak girişinin artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Söz konusu düzenleme, Kanunun yayımı olan 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 

26/10/2021 tarihinden itibaren nakit sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan 

kısmı için faiz indirim oranı % 75 olarak uygulanacaktır. Yurt dışı kaynaklı nakit sermaye artışları 

nedeniyle hak edilen bu baz oranın, sermayenin harcandığı yere veya şirketin halka açık olup 

olmamasına göre artabileceği veya azalabileceği tabiidir. 

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Taksit Ödemeleri Mart ve Temmuz Ayları Olarak Yeniden Belirlendi 

 

GVK’nun 117. maddesinde yapılan değişiklikle yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden 

tahakkuk ettirilen gelir vergisi, 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak 

üzere Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. 

 

Elektronik Ortamda Tutulan Defterler için Berat Alınması veya Defterlerin Onaylanmasının 

Tasdik Yerine Geçmesi 

 

VUK’na “Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik” başlığı ile ilave edilen 226/A maddesi ile 

TTK’nın 64/3. maddesinde yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret 

Bakanlığınca müştereken belirlenen usul, esas ve süreler dâhilinde elektronik ortamda tutulan 

defterler için berat alınması, elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler dâhilinde onaylanmasının tasdik hükmünde 
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olduğu ve berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dâhilinde alınmaması veya yapılmaması 

durumunda defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacağı belirlenmiştir. 

 

Bu düzenleme kanunun yayımı tarihinden (26.10.2021) itibaren yürürlüğe girmiştir. 
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