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Ekonomiye ilişkin 
düzenlemeler 
içeren Gelir Vergisi 
Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

361 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
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İşverenlerce, iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda 
çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51,00 TL’yi
aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak.

01.07.2022 tarihinden itibaren 51,00 TL

01.12.2022 den sonra yürürlükte

Buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan 
mükelleflere yapılması şarttır.
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"19. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik 

hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki 

çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından 

karşılanarak yapılan ücret ödemeleri
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Melek Yatırımcı
Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında 
Yönetmelik uyarınca Bireysel Katılım 
Yatırımcısı lisansı alan kişiler

iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak 
hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul 
Kanunu'nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları 
hisselerin tutarlarının yüzde 75'ini yıllık beyannamelerine konu 
kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde 
indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027'ye 
uzatılmıştır.

Yıllık indirim tutarı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya 
yükseltiliyor. Bu hüküm, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 
elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. 5
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Öğrenim kredisi alanlar 
borçlarını, aldıkları miktar 
kadar mezuniyetten 2 yıl 
sonra ödemeye 
başlayacak.
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1 - Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz 
sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği 
tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra 
herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu 
edilmesi durumunda,

a) Kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi 
kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin

b) Sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi 
tutulacak öz sermaye kalemlerinin

c) Vergilendirilmeyecek olan aynı ve nakdi sermayenin

toplam sermaye içindeki payları dikkate alınır.
7
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2 - Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye 
ekledikleri tarihten itibaren beş tam yıllık süre 
tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, 
azaltımın sırasıyla birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde 
yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul edilir,
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3 - Sermaye azaltımında. Öncelikli olarak sermayeye ilave 
edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme 
tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden
çekildiği kabul edilir.
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4 - Birinci fıkranın 
(a) Bendi kapsamında olanlardan Kurumlar Vergisi ve 

vergi kesintisi, 
(b) Bendi kapsamında olanlardan sadece vergi kesintisi,

yapılacaktır.

Kurumlar Vergisi kesintisi yapılması halinde stopaj matrahı 
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.
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5 - Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye 
azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen 
sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra 
hükümlerine göre tespit edilir ancak bu tutarlar üzerinden 
dördüncü fıkra kapsamında vergi kesintisi yapılmaz.

6 - Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulamasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir
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Sermaye……………….……..10.000.000,00

Nakdi Sermaye…………………….…..7.000.000,00

Geçmiş Yıl Karları……………..……...2.000.000,00

Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları…1.000.000,00

Nakdi sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye 
oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye 
unsurları tespit edilecektir.

1 nci fıkra uyarınca 5 yıl geçmiş ve Sermayenin 
2.000.000,00 TL azaltılmasına karar verilmiştir.
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Sermaye……………….……..10.000.000,00

Nakdi Sermaye…………………….…..7.000.000,00

Geçmiş Yıl Karları……………..……...2.000.000,00

Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları…1.000.000,00

Sermayenin 2.000.000,00 TL azaltılmasına 
karar verilmiştir.

Nakdi Sermaye…………………….…..1.400.000,00

Geçmiş Yıl Karları……………..………...400.000,00

Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları…...200.000,00
2.000.000,00
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Sermaye……………….……..10.000.000,00

Nakdi Sermaye…………………….…..7.000.000,00

Geçmiş Yıl Karları……………..……...2.000.000,00

Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları…1.000.000,00

2 nci fıkra uyarınca 5 yıl geçmemiş ve Sermayenin 
2.000.000,00 TL azaltılmasına karar verilmiştir.

Bu kaynakların sermayeye ilave edilmesinden itibaren beş yıl içerisinde Kurum 
tarafından sermaye azaltılması durumunda azaltıma konu edilen tutarın 1.000.000,00 
TL’sinin  sermayeye ilave olunan Enflasyon Düzeltme Olumlu Farklarından, 
1.000.000,00 TL’sinin ise Geçmiş yıl Karlarından kaynaklandığı kabul edilecektir.
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31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
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Ödeme tarihi 01.10.2022 öncesi olup da; 
Karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş senet, 
kredi kartı 
ve 
diğer kredi borçlarını 
zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine 
bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken 
kısmını 01 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması 
halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları 
dikkate alınmayacak.

Çeklerini ve kredilerini 

ödemeyenlere sicil 

affı düzeltme imkanı 

geliyor
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➢ KGK’ya Bilgi Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Denetimi
yapanlar hakkında idari yaptırım kararı verme yetkisi 
verildi.

Kurulun görev ve yetkileri 

Madde 9
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Kurulun görev ve yetkileri 

Madde 9

➢ KGK’ca gerekli görülen durumlarda, bağımsız 
denetime tabi işletmelerin finansal tablolarının 
Kurumca yayımlanan standart ve 
düzenlemelere uyumunun gözetimini yapmak
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➢ Uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye 
Sürdürülebilirlik Standartlarım belirlemek ve yayımlamak, bu 
konularda denetim yapacakları yetkilendirmek ve gözetime tabi 
tutmak

Kurulun görev ve yetkileri 

Madde 9

➢ Bağımsız denetim kapsamındaki işletmelerden bilgi sistemleri 
denetimine tabi olacakları belirlemek ve bu denetimin 
uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini teminen 
düzenleme, yetkilendirme ve gözetim yapmak

➢ Kurumun yetkili olduğu alanlara yönelik araştırma geliştirme, 
eğitim, sınav, tescil işlemleri yapmak amacıyla kurum 
bünyesinde merkez kurmak ve bunların faaliyet usul ve 
esaslarını belirlemek.
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➢ 660 Sayılı KHK 25/1 uyarınca incelemeler, 

Kurumca Yapılacak İncelemeler

Madde 25

✓ KAYİK denetimi yapan bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir

✓ Diğerleri için asgari altı yılda bir

yapılır.

İlk denetim sözleşmesi 
imza tarihinden itibaren

İzleyen incelemelerde ise süre önceki incelemeye ilişkin 
Kurul kararını takip eden takvim yılından itibaren yeniden 
başlar.
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Kurumca Yapılacak İncelemeler

Madde 25

(5) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları, yapılan incelemeler 
sonucunda tespit edilen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdürler. Kurumca belirlenen sürede gerekli tedbirleri 
almayanlar hakkında uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de dahil olmak 
üzere uygun yaptırımlar uygulanır. 

"(5) Kurumca yapılan incelemeler sonucunda bağımsız denetim 
kuruluşları, bağımsız denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik 
denetimi yapanlar hakkında 
ikaz, 
uyarı, 
faaliyetin kısıtlanması, 
faaliyet izninin askıya alınması,
iptali
dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanır. 
Bu fıkrada belirtilen idari yaptırımlara karar verilmiş olması, ayrıca idari 
para cezasına karar verilmesine engel teşkil etmez
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Kurumca Yapılacak İncelemeler

Madde 25

"(8) Faaliyet izninin iptali hali hariç olmak üzere, idari 
yaptırım uygulanmasına karar verilen durumlarda aykırılığı 
gerçekleştirenlere sürekli eğitim yükümlülüğüne ilave eğitim 
yükümlülüğü getirilebilir.

Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel 
mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi 
tamamlamak zorundadır.
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Elektrik, Doğalgaz 
ve Isınma Parası 
İstisnası

işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve 
ısınma giderlerine karşılık olmak üzere bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2023 yılı Haziran ayı 
sonuna kadar, mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan 
aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler gelir vergisi ve 
SGK priminden istisnadır.

24



İcra takibi başlatılmış olan küçük alacaklar 

tasfiye edilmektedir

15/8/2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan ve her bir 

takip dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil 2.000,00 TL ve 

altındaki alacaklar Küçük Alacak olarak tanımlanmış, 

Bu alacaklarından feragat eden mükelleflere , 

VUK m. 322 uyarınca değersiz alacak kabul 

ederek kayıtlarından çıkarma imkânı 

sağlanmaktadır.
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Kovid-19 salgınının 
yayılmasını önlemek 
amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak 
tebliğ yapılmamış idari para cezaları tebliğ 
edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden 
vazgeçilmektedir.
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