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SİRKÜLER SAYI: 2022/108                                                     02.06.2022  

 

  

MAYIS AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 
HATIRLATMALAR 
 
Mayıs ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen 

değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz. 

 

E-VERGİ LEVHASI 
 
Ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. 

maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar), serbest meslek 

erbabı, anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin herhangi bir cezai yaptırım ile 

karşılaşmamaları için Mayıs ayı sonuna kadar, vergi levhalarını İnternet Vergi 

Dairesi'ne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapıp yazdırmaları ve iş yerlerinde 

bulundurmaları gerekmektedir. 

 
İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GİREN 
ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ 2021 YILI FAALİYETLERİ 
İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BAKANLIĞA 
GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR 
 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat 

bürolarının 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, en geç 31.05.2022 tarihine kadar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Şirket ve şubeler söz konusu bilgileri 

yetkilendirilmiş kullanıcılar vasıtasıyla ETUYS aracılığıyla gönderirken, irtibat büroları 

ise Yönetmelik ekinde yer alan EK4’ü kullanmaya devam edeceklerdir. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 
GEÇİCİ VERGİ BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ 20 MAYIS 2022 CUMA 
GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR 
 
İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN ALT 
BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER BAŞLIKLI 
(7) NUMARALI EKİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 
 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 
 
13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5554 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk vatandaşlığına kabul şartlarında bazı değişiklikler 

yapılmış, üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine 500.000 ABD 

Doları yatıran yabancılara da vatandaşlık hakkı tanınmış, diğer taraftan taşınmaz 

alımıyla vatandaşlık hakkı kazanmada asgari tutar 400.000 ABD Doları’na 

yükseltilmiştir. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

İHRACAT VE ÜRETİM KAZANÇLARINA 1 PUAN İNDİRİMLİ 
KURUMLAR VERGİSİ UYGULANMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ 
YAYINLANMIŞTIR 
 
14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 20 numaralı Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği ile ihracat yapan kurumlar ile üretim faaliyeti ile iştigal eden 

kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına dair düzenleme 

yapılmıştır. 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3370.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3371.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3372.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3373.pdf
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Tebliğde; mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde edilen 

kazançlarının da bulunması veya sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin üretim 

faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançların da bulunması 

hallerinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde kullanılacak hesaplama yöntemleri 

açıklanmıştır. Yapılan düzenlemede, buna ilave olarak, ihracat ve üretim faaliyetlerinin 

birlikte yürütülmesi, bir puan indirim uygulamasının yanı sıra diğer kurumlar vergisi 

indirimi müesseselerinden de yararlanılması durumunda nasıl bir yol izleneceği ile 

genel giderlerin dağıtımı, kur farkları ve diğer gelirlerin durumu gibi özellikli konularda 

açıklamalarda bulunulmuştur.   

  

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

VERGİSİZ / SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME İLE VERGİLİ / TEK 
SEFERLİK YENİDEN DEĞERLEME DÜZENLEMELERİNE DAİR 
GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 
 
14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de VUK mükerrer 298/Ç ve VUK geçici 

32. Maddeleri uyarınca yapılabilecek yeniden değerleme düzenlemelerine dair 

uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 537 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği yayınlanmıştır. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 
TEVKİFATTAN DOĞAN KDV İADELERİNDE ALICI TARAFINDAN 
TEVKİF EDİLİP BEYAN EDİLEN VERGİNİN ÖDEME ŞARTINA İLİŞKİN 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GENEL YAZISI 
 

Bilindiği üzere, 35 No’lı KDV Genel Uygulama Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca 

01.03.2021 tarihinden bu yana tevkifattan doğan KDV iadesi taleplerinde KDV 

tevkifatını yapan alıcının bu vergiyi ödemiş olması şartı aranmaktadır. Mevcut 

düzenleme, iptal talebi ile yargıya taşınmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın itirazı 

Danıştay Kararı ile reddedilmiştir. Söz konusu karara istinaden Gelir İdaresi Başkanlığı 

13.05.2022 tarihli Genel Yazı ile tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV 

iadelerinde, alıcılar tarafından 2 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk 

ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartının aranılmayacağını açıklamıştır. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

BASİT USULDE TESPİT OLUNAN KAZANÇLARDA GELİR VERGİSİ 
İSTİSNASI UYGULAMASINA DAİR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 
YAYINLANMIŞTIR 
 
26.05.2022 tarih ve 31847 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 320 Seri No.lı Gelir 

Vergisi Genel Tebliği ile basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnasına 

dair uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3374.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3375.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3376.pdf
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İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) 
CETVELLERİNDEKİ BAZI MALLARIN ASGARİ MAKTU VE MAKTU 
VERGİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 
YAYINLANMIŞTIR 
 

Bahse konu düzenleme ile ÖTV tutarı güncellemelerinin yanı sıra, ÖTV Kanunu’nun 

12/3 maddesi 1 uyarınca (III) sayılı listedeki mallar için (2206.00 GTİP numaralı mallar 

hariç) Temmuz ayında 2022 Ocak ila Haziran döneminde gerçekleşen Yİ-ÜFE 

endeksindeki değişim oranı kadar artış yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

YERLİ VE YABANCI FİLM GÖSTERİMLERİ İÇİN EĞLENCE VERGİSİ 
ORANININ %0 OLARAK UYGULANMASINA DAİR DÜZENLEMENİN 
SÜRESİ 31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 
 

27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5613 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan süre uzatımıyla yerli ve yabancı film gösterimlerinde 

eğlence vergisi oranlarının 31.12.2022 tarihine kadar %0 olarak uygulanmasına karar 

verilmiştir. Buna göre, yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi 

oranları, 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanacaktır.   

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

531 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN 7. 
MADDESİ İLE GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEMİNAT 
VERME SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR SİRKÜLER 
YAYINLANMIŞTIR 
 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 141 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri 

ile 531 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca getirilen yükümlülükler 

kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) 

lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik 

lisansı bulunanlar tarafından 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken 

teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.   

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

KDV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KDV GENEL 
UYGULAMA TEBLİĞİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR 
 
Bilindiği üzere, 7394 sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun, yurtdışında yerleşik kişilere 

teslim edilen konut veya iş yerlerinde uygulanacak istisna, milli savunma ve iç güvenlik 

ihtiyaçları kapsamında teslimlerde KDV istisnası, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3377.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3378.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3379.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3380.pdf
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inşaat işlerine yönelik istisna ve elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine 

yönelik verilen mühendislik hizmetlerinde istisna düzenlemelerini içeren hükümlerinde 

muhtelif değişiklikler yapılmıştı. 42 Seri No.lı KDV Genel Tebliği ile yapılan bu yasal 

düzenlemelere dair detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGELERİ DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE (UZAKTAN 
ÇALIŞMA) GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINA DAİR 
GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 
 

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında, Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile 

teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu 

edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde ellisini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya 

bölgeler dışında geçirilen süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirilmektedir. İlgili Genel Tebliğde, Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin 

merkez veya bölge dışında çalışarak geçirdiği sürelerin gelir vergisi stopaj desteği 

hesaplamasında nasıl dikkate alınacağına dair uygulama örneklerine yer verilmiştir. 

Ayrıca düzenlemede, eğitim, öğretim, mentorluk gibi faaliyetler nedeniyle merkez ve 

bölge dışında geçirilen sürelerin de bölgede geçirilen süre olarak kabul edileceği 

belirtilmiştir. Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında 

geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma 

süreleri dikkate alınacaktır. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez 

veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması 

durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir. Teşvikten 

fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden 

vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.   

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 
EDEFTER BERATLARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ 
İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENME SÜRELERİ 3 HAZİRAN GÜNÜ 
SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR 
 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

İNTERNET ORTAMINDA İLANLARIN YAYINLANMASINA ARACILIK 
EDENLERE BTRANS SİSTEMİ ÜZERİNDEN SÜREKLİ BİLGİ VERME 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR 

 

538 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet ortamında taşınır ve 

taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin 

edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayınlanmasına aracılık eden aracı hizmet 

sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, takvim yılının birer aylık 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3381.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3382.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3383.pdf
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süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak sürekli 

bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇODA YER ALAN YABANCI PARALARIN 
KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA ÇEVRİLMESİ HALİNDE 
UYGULANACAK VERGİ İSTİSNALARINA DAİR YASAL DÜZENLEME 
RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR 
 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3384.pdf
https://dengeakademi.com/Files/Circular/3385.pdf
mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr

