
 

 

SORU YORUM MALİYE GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER (OCAK 2022)

SORU YORUM MALİYE ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI 5. BASKI kitabımız Mart 2021 tarihinde yayımlanmış ve siz sevgili öğrenci-

lerimizin hizmetine sunulmuştur. Ancak Mart 2021 tarihinden itibaren gerek kanun, gerekse Cumhurbaşkanı Kararnameleri ve 

Cumhurbaşkanı Kararlarında bir çok değişiklik olmuştur. Bu çerçevede bazı kanun maddeleri kaldırılmış, bazı kanunlara mad-

deler veya ek geçici maddeler eklenmiş ve bazı maddelerde ise değişikliklere gidilmiştir. Özellikle 26 Ekim 2021 Tarihinde 

Resmi Gazete’de Yayınlanan 7338 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu Ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikle bir çok bilgi 

değişmiş (özellikle Genel Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi ve Devlet Bütçesi konularında) ve Soru Yorum Maliye kitabımızdaki 

soru ve çözümler de buna bağlı olarak tarafımızdan güncellenmiştir (Ocak 2022 Tarihine kadar oluşan değişiklikler). Ayrıca 

ilgili bu belgenin son kısmında bu değişikliklerin toplu olarak gösterildiği özet bir metin hazırlanıp sizlerin hizmetine sunulmuş-

tur. Anlaşılması zor olduğunu düşündüğünüz veya ayrıntılı bilgi almak istediğiniz bölüm ve konularla ilgili 

mh.yildiz@hotmail.com iletişim adresiyle bağlantıya geçebilir ve bilgi alabilirsiniz. Farkındalık yaratıp amaçlarınıza ulaşma 

çabanızı desteklediğimizi, kariyer basamaklarını tırmanırken yanınızda olmaktan vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Saygı 

ve sevgilerimizle başarılar dileriz.  

 

Sayfa 101:  

 

23. Sorunun D seçeneği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D) Özel kesim kaynaklarının kamulaştırma yoluyla devlete geçmesi 

 

Yine sorunun çözüm kısmında yer alan “kamu kaynaklarının kamulaştırma yoluyla özel kesime geçmesi” ifadesi “Özel kesim 

kaynaklarının kamulaştırma yoluyla devlete geçmesi” olarak değiştirilmiştir.  

 

Sayfa 225:  

 

13. Sorunun C seçeneği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

C) Yerli paranın reel değerini yabancı paranın reel değeri karşısında korumak 

 

Sayfa 277:  

 

9. Sorunun çözüm kısmında “Bütçe ilkeleri Şunlardır” başlığı altında 14. Maddede yer alan “Bölüm Bazında Onama İlkesi” 

“Maddeler itibariyle Onama” şeklinde güncellenmiştir.   

 

Sayfa 280:  

 

14. Sorunun A seçeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

A) Maddeler itibariyle onama ilkesi 

 

Aynı sorunun çözüm kısmında yer alan “Bölüm bazında onama ilkesi, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında her bir bakanlık 

ve kurum bütçesinin ayrı ayrı görüşülerek onaylanması gerektiğini ifade eder” ifadesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.   

 

Maddeler itibariyle onanma ilkesi: 5018 Sayılı KMYKK’ ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanun 

teklifinin metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve oylar.  
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Sayfa 282:  

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu 28 Temmuz 2021  Tarihli ve 7333 sayılı kanuna göre, 

Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden  (I Sayılı Cetvel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Diğer İdarelere (II Sayılı Cetvel) eklenmiştir. 

 

Yine aynı sayfada “GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL)” kapsamında yer alan “Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı” nın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı”, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” nün adı “Göç İdaresi Baş-

kanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

 

 

Aynı sayfada “GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL)” başlığında yer alan “Türkiye İstatistik Kuru-

mu” oradan silinip 284. sayfada yer alan “ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” başlığının en sonuna taşınmıştır.  

 

Sayfa 285:  

 20. sorunun soru ve çözüm kısmında “Türkiye İstatistik Kurumu” yazan kısımlar “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değişti-

rilmiştir.  

 

Sayfa 286:  

 

24. sorunun çözüm kısmının en sonunda (sayfa sonu) yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu” I sayılı cetvelde yer alan genel büt-

çeli idareler kapsamında yer alır” ifadesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

“Türkiye İstatistik Kurumu” II sayılı cetvelde Özel Bütçeli Diğer İdareler kapsamında yer alır. 

 

Sayfa 289:  

 

Sayfanın en üst kısmında yer alan aşağıdaki ifadedeki “ORTA VADELİ MALİ PLAN” kavramı “ORTA VADELİ PROGRAM” olarak 

güncellenmiştir.  

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler bütçelerini, hizmet öncelikleri ve performans hedeflerini 

dikkate alarak “ORTA VADELİ PROGRAM” ekinde yer alan ödenek teklif tavanları dâhilinde hazırlar 

 

Aynı sayfada yer alan 31. Sorunun B seçeneği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

B) İlgili kurum ve kuruluşların bütçe tekliflerini Cumhurbaşkanlığına bildirmesi 

 

31. sorunun çözüm kısmında yer alan “NOT” kısmına aşağıdaki ifade ayrı bir paragraf olarak eklenmiştir.  

 

NOT: “Orta vadeli mali Plan” 5018 sayılı KMYKK’ na 20.05.2021 tarihinde eklenen “EK MADDE 8” ile kaldırılmıştır. Böylelikle 

orta vadeli mali planla ilgili her konu ve işlem orta vadeli program başlığı ile birlikte değerlendirilecek. Yani Bütçe ve Kesin 

hesap kanun Teklifinin hazırlanma aşamalarında  mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapıl-

mış sayılır. 
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Sayfa 291:  

 

36. sorunun C seçeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.   

  

“Orta vadeli programı da içeren bütçe gerekçesi,” 

 

Aynı sorunun çözüm kısmındaki; “Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi,” ifadesi “Orta vadeli programı da içeren 

bütçe gerekçesi” şeklinde güncellenmiştir.  

 

Sayfa 293:  

 

“Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Hazırlanması ve Sunulması” başlığındaki tabloda yer alan “En geç Eylül ayının 15’ine 

kadar;” başlığının altındaki ilk maddedeki aşağıdaki ifadeler kaldırılmıştır. 

 

“Orta Vadeli Mali Plan” Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanır. Orta 

Vadeli Programa uyumlu olarak hazırlanan orta vadeli malî plan, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de 

yayımlanır”.  

 

Aynı başlıktaki ikinci paragraftaki bilgi değişmemiştir.   

 

Aynı sayfanın sondan ikinci paragrafında yer alan “Orta vadeli mali plan; gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri 

ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir.” ifadesi kaldırılmıştır.  

 

Devamında yer alan “Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

tarafından müşterek hazırlanır.” ifadesindeki “Orta vadeli mali Plan” ifadesi kaldırılmıştır.  

 

Sayfa 294:  

 

39. sorunun çözüm kısmında yer alan “Orta Vadeli mali Plan” ifadesi “Orta Vadeli program” şeklinde güncellenmiştir.  

 

Çözüm kısmının ikinci paragrafında yer alan ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.   

 

“En geç Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar hazırlanan orta vadeli program “Cumhurbaşkanı” tarafından onaylanarak 

Resmî Gazete’de yayımlanır (C seçeneği).” 

 

Sayfa 295:  

 

41. soru ve çözümü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 

 

41.  Bütçe hazırlama sürecinde, “orta vadeli program” aşağıdaki organlardan hangisi tarafından onaylanır?  

 

A)  Hazine ve Maliye Bakanlığı  

B)  Cumhurbaşkanlığı  

C)  Kamu Finansman Genel Müdürlüğü  

D)  TBMM  

E)  Sayıştay  
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ÇÖZÜM: Orta vadeli program (Yeni Ekonomi Programı)”, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

müşterek olarak hazırlanır. (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 24 Temmuz 2018 Tarihli ve 30488 Sayılı Resmî Gazete 13 nolu Cum-

hurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuştur.) Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi Programı) eylül ayının ilk haftasının sonuna 

kadar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanır. YANIT B 

 

Sayfa 296-297 ve 298:  

 

Sayfalarda yer alan “Orta Vadeli mali Plan” ile ilgili her ifade “Orta Vadeli Program” olarak güncellenmiştir.  

 

Sayfa 408:  

 

28. sorunun çözüm kısmında yer alan “Basit usulde ticari kazanç elde edenler dâhil” ifadesi “Basit usulde ticari kazanç elde 

edenler hariç” olarak güncellenmiştir.  

 

29. sorunun çözüm kısmına aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

29.04.2021 tarihinde Vergi Usul Kanunu’na eklenen değişiklik ile 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın 

malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına 

yetki verilmiştir.  

 

Sayfa 408:  

  

30. sorunun çözüm kısmında yer alan “Gider Pusulası” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı 

ve çiftçiler, VUK kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları 

mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecek-

leri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hük-

mündedir." 

 

"Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde 

düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır. 

 

Sayfa 413:  

 40. sorunun çözüm kısmındaki “Tebliğ yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir” başlığına ek olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

  

Elektronik Ortamda İlan Yoluyla Tebliğ:  

Vergi ve vergi cezasına yönelik ilan yazısı, tebliği yapan vergi dairesinin ilgili yerine asılarak ilan edilir.  

Şayet vergi veya vergi ceza tutarı 3.600 TL’nin üzerindeyse Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 

diğer idareler için ise ilgili idarenin internet sitesinde ayrıca duyurulur.  

İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Uygulamaya 01.06.2022 tarihinden itibaren 

geçilecektir.  
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Aynı sayfada 41. Sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

NOT: Unutulmamalıdır ki elektronik ortamda İLAN YOLUYLA TEBLİĞ’ lerde, 3.600 TL’yi aşan vergi veya vergi cezalarının Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulduğu ve ilana çıkıldığı günü takip eden 15’inci günün sonu ilan tarihi olarak 

dikkate alınır. Uygulamaya 01.06.2022 tarihinden itibaren geçilecektir. Uyglulamaya geçileceği tarihten önceki gelirler için  

Aynı şekilde elektronik ortamda tutulan yasal defter ve belgeler yine elektronik ortamda ibraz edilebilmektedir.    

Sayfa 422:  

59. sorunun çözüm kısmındaki “Hata Düzeltme” başlığına ek olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

VUK'a göre vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişik-

lik ile vergi müdürü söz konusu düzeltme yetkisini astlarına devredebilir (standart ve hata yapma olasılığının az olduğu dü-

zeltme işlemlerinde) veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi başkanlığının yetkisi ile vergi dairesi dışındaki diğer 

vergi daireleri tarafından da düzeltme yapılabilir.  

 

Sayfanın sonunda yer alan “Cefa affı” kavramı “Ceza affı” olarak düzeltilmiştir.  

 

Sayfa 425:  

68. sorunun çözüm kısmının sonundaki ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

...Uzlaşmanın konusunu; ikmalen, re'sen veya idarece salınan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vergi dairelerinin tarha yetkili 

olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları ve 5.000 TL’yi aşan genel ve özel 

usulsüzlük cezaları girer.   

 

Sayfa 426:  

69. sorunun E seçeneği Yalnız III olarak düzeltilmiş ve sorunun yanıtı E olarak güncellenmiştir.  

 

Çözüm kısmındaki ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Uzlaşma, idare ile mükellef arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, mükelleflerin talebi üzerine kendi aralarında anlaşarak 

çözüme kavuşturulmasıdır. Şayet uzlaşma talebi mükellef tarafından vergi incelemesi esnasında yapılırsa “tarhiyat öncesi 

uzlaşma”, ikmalen, resen ve idarece tarhiyatın mükellefe tebliğinden sonra yapılırsa “tarhiyat sonrası uzlaşma” adı verilir. 

Mükellefler gerek tarhiyat öncesi gerekse tarhiyat sonrası olmak üzere;  5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ile vergi ziyaı 

suçlarına yönelik uzlaşma talebinde bulunabilirler.  5.000 Türk lirasını aşmayan genel ve özel usulsüzlük cezaları için ise Vergi 

Usul Kanunu’ndaki ilgili maddede yer alan  indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır.  
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Aynı sayfadaki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

UZLAŞMA 

 

 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 

 

 

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 

 Resen, İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara 

ilişkin kesilecek 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük 

ile tutar sınırı olmayan vergi ziyaı cezalarında vergi ince-

lemesine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme son-

rası hazırlamış oldukları raporu yetkili makamlara gön-

dermeden önce mükellefler tarafından talep edilen uz-

laşmaya “tarhiyat öncesi uzlaşma” adı verilir.  

 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı 

kapsamayan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerlidir. 

 Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük 

cezaları uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır.  

 Vergi incelemesine yetkili olanların inceleme tutanağını 

düzenleme anına kadar mükellefçe uzlaşma talebinde bu-

lunulabilir. 

 Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, gecikme faizi hesapla-

nır. 

 Uzlaşmanın gerçekleşmiş olması durumunda, üzerinde 

uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını, vergi ziyaı, 5.000 TL’yi 

aşan genel ve özel usulsüzlük cezalarının %75’ini, kanun-

da belirtilen  ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzla-

şılan cezanın %25’i indirilir.  

 Uzlaşmanın sağlanamaması halinde mükellef, tarhiyatın 

tebliğini takip eden 30 gün içinde Vergi Mahkemesine 

başvurabilir.  

 Resen İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara 

ilişkin kesilecek 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük 

ile tutar sınırı olmayan vergi ziyaı cezalarında vergi ince-

lemesine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme son-

rası hazırlamış oldukları raporu yetkili makamlara gönder-

dikten sonra, mükellefler tarafından talep edilen uzlaşma-

ya “tarhiyat sonrası uzlaşma” adı verilir.  

 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı 

kapsamayan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerlidir. 

 Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük 

cezaları uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır.  

 Vergi incelemesine yetkili olanların inceleme tutanağını 

tarh etmesi ve cezayı mükellefe tebliğ etmesini takip eden 

30 gün içinde mükellef, uzlaşma talebinde bulunulabilir.  

 Uzlaşmanın gerçekleşmiş olması durumunda, üzerinde 

uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını, vergi ziyaı, 5.000 TL’yi 

aşan genel ve özel usulsüzlük cezalarının %75’ini, kanunda 

belirtilen  ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan 

cezanın %25’i indirilir.  

 Uzlaşmanın sağlanamaması halinde mükellef, dava açma 

süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu süre tutana-

ğın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. 

 

NOT: 5.000 Türk lirasını aşmayan genel ve özel usulsüzlük cezaları için ise Vergi Usul Kanunu’ndaki ilgili maddede yer alan  

indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır. 

 

Sayfa 428:  

 

73. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

NOT: VUK'a göre vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni 

değişiklik ile vergi müdürü söz konusu düzeltme yetkisini astlarına devredebilir (standart ve hata yapma olasılığının az olduğu 

düzeltme işlemlerinde) veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi başkanlığının yetkisi ile vergi dairesi dışındaki 

diğer vergi daireleri tarafından da düzeltme yapılabilir.  
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Sayfa 429:  

 

77. sorunun çözüm kısmındaki tablonun altına (sayfa sonuna) aşağıdaki ifade eklenmiştir.   

 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile birlikte mükellefler, haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile 

ilgili vergi türlerinden farklı vergi türleri için pişmanlıkla ilgili beyanname verebileceklerdir. Örneğin mükellefin kurumlar ver-

gisiyle ilgili yürütülen vergi incelemesi devam ederken mükellef, idarenin bilgisi olmayan ve mükellefin vergi zıyaına sebebiyet 

verdiği Katma Değer Vergisi ile ilgili pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek ve KDV beyannamesi verebilecektir.  

 

Sayfa 430:  

 

78. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.   

 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile birlikte mükellefler, haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile 

ilgili vergi türlerinden farklı vergi türleri için pişmanlıkla ilgili beyanname verebileceklerdir. Örneğin mükellefin kurumlar ver-

gisiyle ilgili yürütülen vergi incelemesi devam ederken mükellef, idarenin bilgisi olmayan ve mükellefin vergi zıyaına sebebiyet 

verdiği Katma Değer Vergisi ile ilgili pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek ve KDV beyannamesi verebilecektir.  

 

Sayfa 434:  

 

89. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklenecek.  

 

NOT: Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatta, ilgili evraklar, vergi dairesi başkanlıkları ya da vergi 

dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde defterdarlıklar tarafından Gelir İdaresi başkanlığına gönderilmeden doğrudan Türkiye 

elçilik ve konsolosluğuna gönderebileceklerdir.  

 

Sayfa 441:  

109. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklenecek.  

 

Vergi incelemeleri, esas itibariyle dairede yapılır. Mükelleften istenilen defter ve belgeleri daireye getirmesi yazı ile istenir.  

İstenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Ancak 

haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını ibraz etmesi için uygun bir zaman verilir.  Bu hüküm 01.07.2022 tarihin-

den itibaren yürürlüğe girecektir. 01.07.2022 tarihinden önce yapılacak incelemeler esas itibariyle mükellefin iş yerinde yapı-

lacak ancak zorunlu nedenler söz konusuysa (ölüm, işin terk edilmesi, iş yerinin müsait olmaması vb) mükellef ve vergi sorum-

luları isterlerse inceleme dairede yapılabilecektir.  

 

Sayfa 442:  

110. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklenecek.  

 

NOT: İnceleme elemanının mükellefe incelemeye başlandığı hususunu belirten yazısı ile birlikte incelemeye esas süreler baş-

lar.  

Vergi incelemesi yapanlar incelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususunu bir yazıy-

la bildirirler. Ayrıca, yazının bir örneğini bağlı olduğu birime ve ilgili vergi dairesine gönderirler. Bu hüküm 01.07.2022 tarihin-

den itibaren yürürlüğe girecektir. 

 



 

 

SORU YORUM MALİYE GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER (OCAK 2022)

Sayfa 452:  

 

136. sorunun kökü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 

 

“Genel usulsüzlük suçundan ceza alan mükellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden GÜNDEN itibaren iki yıl içinde tekrar 

aynı suçu işlerlerse ceza ne kadar arttırılır? 

 

136. sorunun çözüm kısmı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 

 

Daha önce işlenmiş bir suçun, aynı mükellef tarafından kanunda gösterilen süreler içerisinde yeniden işlenmesi durumunda 

“tekerrür” söz konusu olur. Suçun belirlenen süreler içerisinde tekrar işlenmesi, alınan cezanın arttırılmasını gerekli kılar. 

Genel usulsüzlük suçundan ceza alan mükellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden GÜNDEN itibaren iki yıl içinde tekrar 

aynı suçu işlerlerse ceza yüzde yirmi beş (dörtte biri) oranında arttırılarak uygulanır. Özel usulsüzlüklerde ise tekerrür usulleri 

uygulanmamaktadır. Cezalardaki artırım tutarı (%25) kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bun-

lardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz. 

YANIT B 

Sayfa 452:  

 

137. sorunun soru kısmında yer alan “Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden YILDAN 

itibaren..” ifadesi “Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden FÜNDEN itibaren”.. şeklin-

de güncellenmiştir.  

 

137. sorunun çözüm kısmında yer alan “................ cezanın kesinleştiği tarihi takip eden YILDAN itibaren 5 yıl içinde tekrar aynı 

suçu işleyenlere ceza %50 arttırılarak uygulanır.” İfadesi “............cezanın kesinleştiği tarihi izleyen GÜNDEN itibaren beşinci 

yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar ceza kesilmesi durumunda vergi ziyaı cezası %50 artırılarak uygulanır. “ şeklinde 

güncellenmiştir.  

 

Cezalardaki artırım tutarı (%25) kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla 

en yükseğinden) fazla olamaz. 

 

Sayfa 456:  

 

Sayfada yer alan tarih ve tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

2021 tarihleri 2022,  

7.000 TL olan tutarlar 9.000 TL, 

57.000 TL olan tutarlar 77.000 TL, 

192.000 TL olan tutarlar 261.000 TL 

 

Sayfa 473:  

 

Sayfanın sonunda yer alan “NOT” kısmı kaldırılmıştır.  

 

Sayfa 475:  

 

32. sorunun çözüm kısmında ilk madde de yer alan “Defter tutulmalar” ifadesi “defter tutmazlar” olarak düzeltilmiştir.  
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Sayfa 477:  

 

36. sorunun çözümünün sonuna aşağıdaki ifadeler eklenecek.  

 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklikle fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurula-

bilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve 

etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tara-

fından da yerine getirilmesini temin edilecek.  

 

Yukarıdaki düzenlemeleri yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek. 

Elektronik ortamlarda tutulacak defterler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan belge alınması tasdik yerine geçmektedir. Ayrı-

ca elektronik belgelerin taşıması gereken zorunlu bilgileri taşımaması halinde mükellefe özel usulsüzlük cezası uygulanır.  

 

Sayfa 480:  

 

42. sorunun çözümünün sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için yapılan destek ödemeleri 

gelir vergisinden istisna edilmiş ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması kararlaştırılmıştır.  

Sayfa 485:  

 

01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücretten elde edilen gelirlerin vergi dışı tutulması nedeniyle geliri asgari ücrete bağlı 

olarak vergilendirilen ücretliler ( diğer ücretliler) vergi dışı tutulduğu için 54. Soru iptal edilmiştir.  

 

Sayfa 486:  

 

57. sorunun not kısmında yer alan ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

NOT: Tek işverenden alınan ücret tutarının 2021 yılı gelirleri için 650.000 TL'yi geçmesi durumunda elde edilen ücret beyan 

edilir. 

 

Sayfa 488:  

 

Asgari geçim indirimi, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bakımı için aldığı maddi destekti. 2022 yılında asgari ücret 

vergi dışında tutulduğundan ve ücret gelirlerinin asgari ücrete denk gelen kısımlarından vergi alınmayacağından; asgari ücret li 

çalışana da Asgari Geçim İndirimi Uygulanmayacağından AGİ kaldırılmıştır. Bu nedenle 60 ve 61. Sorular iptal edilmiştir.  

 

Sayfa 497:  

 

78. sorunun yalnızca soru kısmında yer alan “2018” tarihleri “2020” olarak düzeltilmiştir.  (Çözüm kısmındaki tarihlerde deği-

şiklik yok) 
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Sayfa 504:  

 

95. Sorunun çözüm kısmında yer alan aşağıdaki kısım kaldırılmıştır.  

 

ÇÖZÜM: ......... Gelirini sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazanç sahipleri ise gelir vergisine ait yıllık beyannamelerini, 

izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerin vergi dairesine verilir. 

Tarh edilip tebliğ edilen vergiler, beyanname verildiği yılın Şubat ve Haziran aylarında iki eşit taksitle ödenir. 

 

YANIT E 

 

Sayfa 504:  

 

96. Sorunun soru ve çözümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

Aşağıdakilerden hangisi ilgili döneme ait gelir elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadır? 

A) Yalnızca ticari kazanç elde edenler 

B) Ticari kazanç ve zirai kazanç sahipleri  

C) Zirai kazanç ve serbest meslek kazanç sahipleri 

D) Gerçek usulde ticari kazanç ve serbest meslek kazanç sahipleri 

E) Gerçek ve basit usulde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç sahipleri 

 

ÇÖZÜM: Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplandı-

ğı, bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirildiği beyannamedir. Dönem içinde hiç gelir elde etmemiş olsa bile ger-

çek usulde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı elde edenler ilgili döneme ait yıllık beyanname vermek zorunda-

dır.  

 

YANIT D 

 

Sayfa 505:  

 

97. sorunun en son paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri yıllık beyannamelerini, izleyen yılın ŞUBAT ayının başından 25. günü ak-

şamına kadar ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine verir ve tarh edilip tebliğ edilen vergileri, beyannamenin veril-

diği yılın ŞUBAT ve HAZİRAN aylarında iki eşit taksitle öderler 

 

98. sorunun çözüm kısmının 2. Satırında yer alan “..... MART” ayı ifadesi “ŞUBAT ayı “olarak güncellenmiştir.  
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Sayfa 509:  

 

108. Sorunun çözüm kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 120. maddesine göre, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek 

erbabı ilgili hesap döneminin ilk 9 ay için üçer aylık kazançları üzerinden %15 oranda geçici vergi öderler. Hesaplanan geçici 

vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve beyan edilen 

ayın 17’si akşamına kadar ödenir. 

 

NOT: 2021 Ekim ayında yapılan kanuni değişiklik ile gelir vergisi mükellefleri için ilk 9 ay için 3’er aylık dönemlerde kümülatif 

olarak geçici vergi beyannamesi verilirken son çeyrek için geçici vergi beyannamesi verilmez. Bu kanuni değişiklik, ilk kez 2022 

yılı kazançları için verilecek geçici vergi beyannamesinde uygulanacaktır. Bu düzenleme yalnızca gelir vergisi mükellefleri için 

değil kurumlar vergisi mükellefleri için de söz konusudur.  

Sayfa 510:  

 

109. sorunun başlangıcına “yılın ilk” ifadesi eklenerek soru güncellenmiştir.  

 

Yılın ilk 3 aylık bilanço net karı 200.000 TL olan gelir vergisi mükellefi birinci sınıf tacirin ödemesi gereken geçici vergi kaç 

TL’dir? 

 

Aynı şekilde sorunun çözüm kısmındaki “Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler 

hariç) ile serbest meslek erbabı ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları üzerinden %15 oranda geçici vergi öderler.” İfadesi 

aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

“Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı ilgili he-

sap döneminin ilk 9 ay için 3’er aylık dönemlerinde kazançları üzerinden %15 oranda geçici vergi öderler. .”  

 

Sayfa 510:  

 

110. sorunun soru kısmı,  A seçeneği ve Çözüm aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

110.  Gelir Vergisi Kanunu’na göre geçici vergi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A)  İlgili hesap döneminin ilk 9 ay için ödenir 

B)  ..... 

C)  ..... 

D)  .....  

E)  ..... 

 

ÇÖZÜM: Gelir Vergisi Kanunu’nun 120. maddesine göre, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile ser-

best meslek erbabı ilgili hesap döneminin ilk 9 ay için 3’er aylık dönemlerinde kazançları üzerinden %15 oranda (E seçeneği) 

geçici vergi öderler. Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi (A seçeneği) izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı  

olunan vergi dairesine beyan edilir ve beyan edilen ayın 17’si akşamına kadar ödenir (B seçeneği). Çifte vergilendirmeyi önle-

mek amacıyla idare, bir yıl boyunca ve toplamda 3 kez ödenen geçici vergiyi, ertesi yıl hesaplanan gerçek vergi tutarından 

mahsup eder (D seçeneği). C seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü gelir vergisinde uygulanan geçici vergi tüm ticari 

kazançlara uygulanmaz. Yalnızca gerçek usulde elde edilen ticari kazançlara uygulanır, basit usulde vergilendirilen gelirlere 

geçici vergi de yıllık vergi de hesaplanmaz. 
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Sayfa 511:  

 

Sayfanın başındaki tabloda yer alan tablodan aşağıdaki satır çıkarılmıştır 

 

 

 

 

Aynı sayfadaki tabloda yer alan aşağıdaki ifadelerdeki MART ayı ŞUBAT olarak güncellenmiştir.  

 

 

 

 

Tabloda yer alan aşağıdaki ifadenin sonuna parantez içinde (yılın ilk 9 ayı için) ifadesi eklenmiştir.  

 

 

Sayfa 519:  

 

123. sorunun çözüm kısmında yer alan “Geçici beyanname” başlığı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

Geçici Beyanname: Kurumlar elde ettikleri gelirlerle ilgili hesap döneminin ilk 9 ayı için üçer aylık kazançları üzerinden geçici 

vergi öderler. Bu düzenleme, ilk kez 2022 yılı kazançları için verilecek geçici vergi beyanına uygulanacaktır. 2021 kazançları 

için geçici beyanname yılın 12 ayı için 3’er ayda bir olmak üzere toplam 4 kez verilecektir. Geçici vergi 2021 yılı gelirleri için 

%25, 2022 gelirleri için ise %23 oranında uygulanacaktır. Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü 

akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17’sine kadar ödenir.  

 

22.04.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile Kurumlar vergisi oranında değişiklik yapılmıştır. Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na eklenen geçici Madde 13’e göre; “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 

oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait ku-

rum kazançları için %23 olarak uygulanır.” 

 

Sayfa 520:  

 

126. soru ve çözümü  aşağıdaki şekilde güncellenmiştir? 

 

126. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine göre geçici vergi oranı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) %15  

B) %20  

C) %22  

D) %25  

E) %30  
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ÇÖZÜM: Kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre ku-

rumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir.  

 

Ancak unutulmamalıdır ki 22.04.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile Kurumlar vergisi oranında değişiklik 

yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici Madde 13’e göre; “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin birin-

ci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergi-

lendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır.” 

 

Hesaplanan geçici vergi, yılın ilk 9 ayı için üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi daire-

sine beyan edilir ve 17’sine kadar ödenir. Cumhurbaşkanı, geçici vergi oranını beş puana kadar indirmeye veya tekrar kanunî 

seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

 

YANIT B 

Sayfa 528:  

 

145. sorunun çözüm kısmındaki “Türkiye’de servet üzerinden alınan vergiler aşağıda sıralanmıştır” maddelerine ek olarak  

“Değerli Konut Vergisi” de eklenmiştir.  

 

Sayfa 534:  

 158. sorunun çözüm kısmının en sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

Ekim 2021 tarihince yapılan kanun değişikliği ile İnternet ortamında sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerin-

den elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama 

paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulmuştur.   

Bu istisnadan yaralanabilmek için; 

 Elde edilen kazançların toplamı 2021 yılı için  

650.000 TL'yi geçmemeli,  

 Mükelleflerin Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve faaliyete ilişkin tüm hasılatlarını bu hesap üze-

rinden tahsil etmeleri gerekmektedir. 

 Söz konusu kazançlar için bankalar tarafından %15 stopaj yapılacaktır. 

 

Bu istisna 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır 

 

Dolayısıyla bir takvim yılı içerisinde bu kapsamda elde edilen kazançların toplamı belirlenen sınırı aşmayan mükelleflerin hası-

latları üzerinden kaynakta kesinti yoluyla ödenen vergiler nihai vergi olacak ve bu kazançlar üzerinden yıllık beyanname ve-

rilmeyecektir. Mükellef diğer gelirleri için beyanname vermiş ise bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. 

 

Yapılan düzenlemeyle söz konusu faaliyetlere ilişkin kazancın belirli bir kısmı gelir vergisinden istisna edilse de bu faaliyetlerin 

ticari faaliyet niteliği değişmemektedir.  
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Sayfa 540:  

 172. sorunun çözüm kısmının “Konaklama vergisinin kanuni oranı % 2’dir. Konaklama vergisinin 01.01.2021 olan yürürlükteki 

tarihi 01.01.2022 olarak değiştirilmiştir.” Cümledeki tarihler aşağıdaki gibi güncellenmiştir.   

 

Konaklama vergisinin 01.01.2022 olan yürürlükteki tarihi Ekim 2021 tarihindeki kanuni değişiklik ile 01.01.2023 olarak değişti-

rilmiştir. 

 

Sayfa 557:  

84. sorunun B seçeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

B) Sayıştay tarafından Genel Uygunluk Bildiriminin TBMM’ye sunulması 

  

Sayfa 567:  

141. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

141.Kurumlar vergisi mükelleflerinde, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır? 

 

A)  Türkiye’de kaldığı süreye bakılarak 

B) Sermayenin büyüklüğüne göre 

C) Kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına bakılarak 

D) İkametgâhlarına göre 

E) Çalıştırdığı işçi sayısının çokluğuna göre  

 

Sayfa 581:  

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması kaldırıldığından Çözüm 51 de ilk paragrafta yer alan “. Ülkenin vergilendirilebilir ekonomik  

potansiyelini asgari geçim indiriminin üzerindeki gayrisafi yurtiçi hâsıla oluşturmaktadır.” Cümlesi metinden çıkarılmıştır.  

Sayfa 593:  

 

Çözüm 117’nin son kısmına aşağıdaki ifade eklenmiştir.  

 

NOT: Unutulmamalıdır ki elektronik ortamda İLAN YOLUYLA TEBLİĞ’ lerde, 3.600 TL’yi aşan vergi veya vergi cezalarının Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulduğu ve ilana çıkıldığı günü takip eden 15’inci günün sonu ilan tarihi olarak 

dikkate alınır. Uygulamaya 01.06.2022 tarihinden itibaren geçilecektir.  

 

Sayfa 598:  

 

Çözüm 141 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tam ve tam mükellef ayrımı Kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına 

bakılarak yapılır. Kanuni veya iş merkezlerinden biri ya da ikisi Türkiye‘de bulunan tüzel kişiliğe haiz kurumlar tam mükelleftir. 

Tam mükellefler Türkiye ve Türkiye dışında (yabancı ülkelerde) elde ettikleri kazançların toplamı üzerinden vergiye tabi tutu-

lurlar. Kanuni veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye‘de bulunmayan kurumlar dar mükellef kurumlardır. Dar mükellef 

kurumlar sadece Türkiye‘de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilir. 

 CEVAP C 
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Sayfa 611:  

 

57. soru aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

57. Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef 

ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri içeren belgeye ne ad verilir? 

 

A)  Stratejik plan  

B)  Orta vadeli program 

C)  Kalkınma planı  

D)  Yatırım hazırlama planı  

E)  Bütçe gerekçesi 

 

Sayfa 618:  

 

97. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir? 

 

97. Özel hesap dönemi başlangıç tarihi 01.02.2022 olarak belirlenen X AŞ’nin kurumlar vergisi beyannamesini en geç hangi 

tarihe kadar vermesi gerekmektedir?  

 

A)  15 Mayıs 2023  

B) 25 Nisan 2023  

C)  31 Mart 2022 

D)  25 Şubat 2023  

E)  25 Mayıs 2023 

 

Sayfa 630:  

 

Çözüm 57 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

ÇÖZÜM: Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, 

hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri içeren belgeye Orta Vadeli Program adı verilir. Orta vadeli prog-

ram Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Cumhurbaşkanının eylül ayının ilk haf-

tasının sonuna kadar onaylaması ile yürürlüğe girer.  

  

YANIT B 

Sayfa 635:  

 

Çözüm 79 un sonuna aşağıdaki ifade eklenecek .  

 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile birlikte mükellefler, haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile 

ilgili vergi türlerinden farklı vergi türleri için pişmanlıkla ilgili beyanname verebileceklerdir. Örneğin mükellefin kurumlar ver-

gisiyle ilgili yürütülen vergi incelemesi devam ederken mükellef, idarenin bilgisi olmayan ve mükellefin vergi zıyaına sebebiyet 

verdiği Katma Değer Vergisi ile ilgili pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek ve KDV beyannamesi verebilecektir.  
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Sayfa 644:  

 

26. sorunun C seçeneği “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.  

 

27. sorudaki “Orta Vadeli Mali Plan” ifadesi “Orta Vadeli Program” olarak güncellenmiştir.  

 

Sayfa 649:  

 

Çözüm 5’de cevap E olarak düzeltilmiştir.  

 

Sayfa 654:  

 

Çözüm 27 de yer alan ifade kaldırılmış ve aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

Orta vadeli program Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Cumhurbaşkanının 

eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar onaylaması ile yürürlüğe girer. 

 

Sayfa 658:  

 

Çözüm 36 da 1. Paragrafta yer alan ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

“Resen İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek tüm vergi ziyaı suç ve cezaları ile  5.000 TL’yi aşan 

genel ve özel usulsüzlük cezalarında vergi incelemesine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme sonrası hazırlamış oldukları 

raporu yetkili makamlara gönderdikten sonra, mükellefler tarafından talep edilen uzlaşmaya “tarhiyat sonrası uzlaşma” adı 

verilir.” 

 

Sayfa 684:  

 

27. sorunun C seçeneği “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olarak değiştirilmiştir.  

 

Sayfa 687:  

 

39. sorunun C seçeneği “Yalnız I” olarak güncellenmiştir.   

 

Sayfa 699:  

 

Çözüm 39 da yer alan ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve Tarhiyat sonrası uzlaşma 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı kapsamayan tüm 

vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerlidir. Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamı dışın-

da tutulmaktadır. 5.000 Türk lirasını aşmayan cezalar için ise VUK'unun ilgili maddesinde yer alan indirim oranı %50 artırımlı 

olarak uygulanacaktır. 
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Sayfa 718:  

 

Çözüm – 35’in sonuna aşağıdaki ifade eklenecek.  

 

NOT: Gerek vergi ziyaı gerekse genel usulsüzlük suçları için söz konusu olan ceza artırım tutarları, kesinleşen cezadan (kesinle-

şen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz. 

 

Sayfa 726:  

 

36. sorunun kökü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 

 

“Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler bu suçu cezanın kesinleştiği GÜNDEN itibaren 5 yıl içinde tekrar işlerlerse cezaları 

yüzde kaç oranında arttırılır?” 

 

Sayfa 738:  

 

36. çözümün 2. Paragrafında yer alan ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

“Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler bu suçu cezanın kesinleştiği GÜNDEN itibaren 5 yıl içinde tekrar işlerlerse cezaları 

% 50 oranında arttırılır.” 

 

Sayfa 761:  

 

Yukarıdan Aşağıya ’da yer alan 6. Soru aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  

 

6. Merkezi Yönetim Bütçesi ile Yerel Yönetim Bütçeleri arasında gelir gider ve görev paylaşımına “....... Tevzin” adı verilir.  

 

Sayfa 772:  

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında yer alan (34. Madde) Türkiye İstatistik Kurumu 28 Temmuz 2021  Tarihli ve 7333 sayılı 

kanuna göre, Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden  (I Sayılı Cetvel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Diğer İdarelere (II Sayılı Cetvel) 

eklenmiştir. 

 

Sayfa 788:  

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında yer alan (31. Madde) Türkiye İstatistik Kurumu 28 Temmuz 2021  Tarihli ve 7333 sayılı 

kanuna göre, Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden  (I Sayılı Cetvel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Diğer İdarelere (II Sayılı Cetvel) 

eklenmiştir. 
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30.12.2019 (Tecil Faiz Oranı Değişikliği) 

 Tecil faiz oranı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak uygulanmaktadır. 

 Tecil süresi maksimum 36 aydır. 

 

30.01.2021 (Özel İletişim Vergisi Oran Değişikliği)  

 6183 sayılı Gider Vergisi Kanunu'nun 39. maddesinde yer alan Özel İletişim Vergisi'nin Oranı % 10 olarak uygulan-

maktadır.  

 

22.04.2021 (Kurumlar Vergisi Oran Değişikliği)  

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Yapılan Değişikliğe Göre;  

 

 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32’ye göre Kurumlar Vergisi Oranı %20'dir. 

 Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 13’e göre Kurumlar Vergisi; kurumların 2021 yılı vergilen-

dirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 ola-

rak uygulanacaktır.  

 2021/1. Geçici vergi dönemi İçin Kurumlar Vergisi oranı %20 olarak, 2021/2 ve 3. dönemleri için %25 oranında uygu-

lanacaktır. 

 

25 Mayıs 2021 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan 7319 Sayılı Kanun’a Göre 5018 Sayılı Kanundaki Değişiklikler 

 “Orta Vadeli Mali Plan” ibaresi kanun metninden kaldırılmış ve Orta Vadeli Program ile birleştirilmiştir. 

 “Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılır.” şeklinde “EK MADDE 8” ek-

lenmiştir. Böylelikle Orta Vadeli Mali Plan ile ilgili her konu ve işlem Orta Vadeli Program başlığı ile birlikte değer-

lendirilecektir.  

 

16. maddesinin 2. fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.  

 “Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna ka-

dar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilke-

leri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahmin-

lerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren orta vadeli progra-

mın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.”  

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında I sayılı Cetvelde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”; 

 “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” 

 “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” Şeklinde iki farklı bakanlık oluşturulmuştur ve böylelikle Genel Bütçe Kapsa-

mındaki İdarelerin sayısı 41 olarak güncellenmiştir.  
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30 Haziran 2021 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

 “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” ve “Fiyat İstikrarı Komitesi” oluşturulmuştur.  

 “Ekonomi Koordinasyon Kurulu”, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Ha-

zine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Baka-

nı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak. 

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun görev ve yetkileri;  

 Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak,  

 Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar 

arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek,   

 Türkiye ekonomisi ve (küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve de-

ğerlendirmek,  

 Gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak,  

 Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum 

ve kuruluşlarına bildirmek, 

 

 Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Ba-

kanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluştuğu belirtilen kararnamede, 

komitenin gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantıları-

na davet edebilecek.  

 Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri 

 Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal 

politika önerileri geliştirmek,  

 Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak,  

 Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat İstikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yö-

nelik kararlar almak. 

 

28 Temmuz 2021 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan 7333 Sayılı Kanun Değişikliği 

 “Türkiye İstatistik Kurumu" Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler' den (ekli I sayılı cetvel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Di-

ğer İdarelere (ekli II sayılı cetvel) eklenmiştir. 

 

26 Ekim 2021 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan 7338 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu Ve Diğer Bazı Kanunlarda 

Yapılan Değişiklikler 

 

1. Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Vergi İstisnası 

 Kazançları ticari kazanç bünyesinde yer alıp basit usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin kazançları gelir ver-

gisinden istisna edilmiştir. 

 Bu istisna ilk olarak, 2021 yılı kazançları için uygulanacaktır. 

 İstisna kapsamındaki bu kazançlar için basit usulde gelir elde eden mükellefler; yıllık beyanname vermeyecek ve di-

ğer gelirleri dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de basit usul şartlarına göre elde ettikleri kazançlarını beyan-

name ile bildirmeyecek. 
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2. Sosyal Medya Kazançlarından Elde Edilen İstisna 

 İnternet ortamında sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon 

veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üze-

rinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacaktır. 

 

 Bu İstisnadan Yaralanabilmek İçin; 

 Elde edilen kazançların toplamı 2021 yılı için 650.000 TL'yi geçmemeli, 

 Mükelleflerin Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve faaliyete ilişkin tüm hasılatlarını bu he-

sap üzerinden tahsil etmeleri gerekmektedir. 

 Söz konusu kazançlar için bankalar tarafından %15 stopaj yapılacaktır. 

 Bu istisna 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır. 

 

3. Tarımsal Destek Ödemelerinde Kazanç İstisnası 

 Gelir Vergisi Kanunu Madde 56' ya göre önceki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere elde edilen, satın alınan 

veya diğer yollarla edinilen her türlü zirai ürünlerin satış bedelleri (primler, ristrunlar ve benzerleri dahil) zirai hasılat 

olarak kabul edilmektedir. 

 Yapılan değişiklik ile tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna 

edilmiş ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

 

 

4. 4’ Üncü Geçici Vergi Döneminin Kaldırılması 

 Yılda 4 dönem olarak uygulanan geçici vergi ve geçici beyanname yeni düzenleme ile 3 döneme indirilmiş (yılın ilk 9 

ayı için) en son dönem geçici beyanname uygulaması kaldırılmıştır. 

 Bu düzenleme, ilk olarak 2022 yılı kazançları için verilecek yıllık geçici beyanname için uygulanacaktır. 

 Bu düzenleme Kurumlar Vergisinde uygulanacak olan geçici vergi ve beyanname için de geçerlidir. 

 

2022 GELİR VE KAZANÇLARINA YÖNELİK GEÇİCİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME ZAMANLARI 

DÖNEM 
GELİR VEYA KAZANÇ ELDE EDİ-

LEN AYLAR 
BEYANNAME VERME VE ÖDEME ZAMANLARI 

1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ OCAK – ŞUBAT – MART 
Beyanname 14 Mayıs 2022 günü akşamına kadar verilir aynı ayın 

17. Günü akşamına kadar ödenir. 

2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ NİSAN – MAYIS – HAZİRAN 
Beyanname 14 Ağustos 2022 günü akşamına kadar verilir aynı 

ayın 17. Günü akşamına kadar ödenir. 

3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL 
Beyanname 14 Kasım 2022 günü akşamına kadar verilir aynı ayın 

17. Günü akşamına kadar ödenir. 
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5. Elektronik Vergi Dairesi Kurulması 

 Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. 

 Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve 

etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daire-

leri tarafından da yerine getirilmesini temin edilecek. 

 Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakan-

lığınca müşterek belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için onay alınması, 

elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul, esas ve süreler 

dahilinde onaylanması tasdik hükmündedir. 

 Ayrıca elektronik belgelerin taşıması gereken zorunlu bilgileri taşımaması halinde mükellefe özel usulsüzlük cezası 

uygulanır. 

 

6. Elektronik Ortamda İlan Yoluyla Tebliğ 

 Vergi ve vergi cezasına yönelik ilan yazısı tebliği yapan vergi dairesinin ilgili yerine asılarak ilan edilir. 

 Şayet vergi veya vergi ceza tutarı 3.600 TL'nin üzerindeyse Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlı-

ğının, diğer idareler için ise ilgili idarenin internet sitesinde ayrıca duyurulur. 

 İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün, ilan tarihi olarak kabul edilir. 

 Unutulmamalıdır ki resmi internet sitesinden yapılacak ilan, tebliğ için yeterli değildir. Ayrıca ilan yazısı tebliğ yapan 

vergi dairesinin ilan için tahsis edilen alana asılır. Bu düzenlemede amaç; vergi alacaklarının tahsil kabiliyetinin artı-

rılması değil, muhatapların tebliğe konu hususlardan hızlı bir seklide haberdar olmalarını sağlamaktır. 

 Elektronik ortamda ilan yoluyla tebliğ uygulamasına 01.06.2022 tarihinden itibaren geçilecektir. 

 

7. “Elektronik Defter Beratı” İle “Elektronik Muhasebe Fişi” Tanımları 

 Elektronik Defter Beratı, elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belir-

lenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış elektronik dosyayı ifade 

eder. 

 

 Elektronik Muhasebe Fişi, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart 

ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait 

elektronik kayıtlar bütünüdür. 
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8. Tekerrür Halinde Kesilecek Cezanın Üst Sınırı 

 

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya genel usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere; 

 

GENEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA VERGİ ZİYAI CEZALARINDA 

ÖNCEKİ UYGULAMA ŞİMDİKİ UYGULAMA ÖNCEKİ UYGULAMA ŞİMDİKİ UYGULAMA 

Usulsüzlükte cezanın kesin-

leştiği tarihi izleyen YILDAN 

itibaren ikinci yılın isabet 

ettiği takvim yılının sonuna 

kadar tekrar ceza kesilmesi 

durumunda usulsüzlük cezası 

yüzde %25 oranında artırıla-

rak uygulanır. 

Usulsüzlükte cezanın kesin-

leştiği tarihi izleyen GÜNDEN 

itibaren ikinci yılın isabet 

ettiği takvim yılının sonuna 

kadar tekrar ceza kesilmesi 

durumunda usulsüzlük cezası 

yüzde %25 oranında artırıla-

rak uygulanır. 

Vergi ziyaı cezasında cezanın 

kesinleştiği tarihi izleyen 

YILDAN itibaren beşinci yılın 

isabet ettiği takvim yılının 

sonuna kadar ceza kesilmesi 

durumunda vergi ziyaı cezası 

%50 artırılarak uygulanır. 

Vergi ziyaı cezasında cezanın 

kesinleştiği tarihi izleyen     

GÜNDEN itibaren beşinci 

yılın isabet ettiği takvim 

yılının sonuna kadar ceza 

kesilmesi durumunda vergi 

ziyaı cezası %50 artırılarak 

uygulanır. 

26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan 7338 sayılı kanuna göre, artırım tutarı (hem vergi ziyaı hem de usulsüzlük 

cezaları için) kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) 

fazla olamaz. 

 

9. Yabancı Memleketlerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 

 Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı aracılığı ile yapılır.  

 Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu aracılığı ile de yapılabilir. 

Otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba gönderilir. 

 Bildirimin sonucu, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye elçiliği veya konsolosluğuna başvurulmadığı 

takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. 

 Vergi dairelerinin yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ edilecek evrakları, vergi dairesi başkanlıkları; vergi dai-

resi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise defterdarlıklar tarafından doğrudan Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gön-

derilir. 

 

10. Vergi İncelemesine Esas Yer 

 Önceki uygulamaya göre, vergi incelemesi esas olarak mükellefin iş yerinde yapılmaktaydı. Yapılan değişiklikle  vergi 

incelemeleri artık, esas itibariyle dairede yapılır. 

 Mükelleften istenilen defter ve belgeleri daireye getirmesi yazı ile istenir. 

 İstenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. 

Ancak haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını ibraz etmesi için uygun bir zaman verilir. 

 Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilir. 

 Bu hüküm 01.07.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
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11. Gider Pusulasında Süre Ve Kapsam Değişikliği 

 Gider Pusulası, vergiden muaf esnaf için Vergi Usul Kanunu'nda sayılan   kişiler tarafından verilmiş fatura hükmünde 

bir belgedir. 

 Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içeri-

sinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır. 

 Düzenlenmeyen ve hiç düzenlenmemiş sayılan gider pusulaları üzerinde yer alan tutar üzerinden %10 oranında özel 

usulsüzlük cezası kesilir. 

 Ayrıca, ödemenin banka, ödeme kuruluşu, PTT aracılığıyla yapılması halinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler (de-

kont vb.) gider pusulası yerine geçecektir. 

 

12. İnceleme Esnasında Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 

 Mükelleflerin, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi ya da yapılan takdire sevk işlemine ilişkin vergi türünden 

farklı vergi türü için pişmanlıkla beyanname verebilmesi mümkün hale getirilmektedir 

 Yani, mükellef hakkında gelir vergisi yönünden inceleme yapılırken katma değer vergisi yönünden pişmanlıkla beyan 

vermek mümkün olabilecektir. 

 Düzenlemeyle mükellef ayrıca sadece incelemeye konu olan vergi değil farklı vergi türleri hakkında da mükellef ince-

leme talebinde bulunabilmektedir. 

 

13. 5.000 TL'yi Aşan Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tarhiyat Öncesi Ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Konu Edile-

bilmesi 

 

UZLAŞMA  

 

 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 

 Resen, İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara 

ilişkin kesilecek 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük 

ile tutar sınırı olmayan vergi ziyaı cezalarında vergi ince-

lemesine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme son-

rası hazırlamış oldukları raporu yetkili makamlara gön-

dermeden önce mükellefler tarafından talep edilen uz-

laşmaya “tarhiyat öncesi uzlaşma” adı verilir.  

 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı 

kapsamayan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerlidir. 

 Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük 

cezaları uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır.  

 Vergi incelemesine yetkili olanların inceleme tutanağını 

düzenleme anına kadar mükellefçe uzlaşma talebinde bu-

lunulabilir. 

 Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, gecikme faizi hesapla-

nır. 

 Resen İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara 

ilişkin kesilecek 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük 

ile tutar sınırı olmayan vergi ziyaı cezalarında vergi ince-

lemesine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme son-

rası hazırlamış oldukları raporu yetkili makamlara gön-

derdikten sonra, mükellefler tarafından talep edilen uz-

laşmaya “tarhiyat sonrası uzlaşma” adı verilir.  

 5.000 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı 

kapsamayan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerli-

dir. 

 Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük 

cezaları uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır.  

 Vergi incelemesine yetkili olanların inceleme tutanağını 

tarh etmesi ve cezayı mükellefe tebliğ etmesini takip 

eden 30 gün içinde mükellef, uzlaşma talebinde bulunu-

labilir.  

NOT: 5.000 Türk lirasını aşmayan genel ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşmaya konu olmayacak ancak bu cezalar için ise 

Vergi Usul Kanunu’ndaki ilgili maddede yer alan  indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır. 
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14. Alış Bedelinin Değerleme Ölçülerine Eklenmesi 

 Alış Bedeli, değerleme ölçüleri arasına alınmıştır. 

 Alış bedeli, iktisadi bir kıymetin satın alma bedeli olarak tanımlanmış olup, iktisadi kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili 

diğer giderler alış bedeline dahil değildir. 

 Alış bedeli, özellikle hisse senedi değerlemelerinde kullanılmaktadır 

 

15.Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Düzenleme 

 Cumhurbaşkanı; 

 Tütün mamulleri için asgari maktu vergi tutarlarına ilişkin hadleri üç katına kadar artırma, 

 Motorlu taşıtlar için belirlenen oranlar ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç 

katına kadar artırma, 

 Binek otomobiller için özel tüketim vergisine esas farklı matrah grupları oluşturabilme ve bu araçlara ilişkin mo-

tor güçleri itibariyle oran farklılaştırabilme, yetkisi verilmiştir. 

 

 Fiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farklı pozisyonlarında yer alan ATV (AN Terrain Vehic-

le/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinin %25 

oranında vergilendirmeleri sağlanacak 

28 Ekim 2021 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle 

 

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının" adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı", "Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün" 

adı "Göç İdaresi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

 

Bütçe Sistemi Değişikliği 

 

Ülkemizde “stratejik plana dayalı performans esaslı program bütçe sistemi" uygulanmaktadır.  

 

 

 

 

“Başarı amacın yoksa amacı olan insanların başarısı için araç olursun. Araç olma amaç 

bul, farkındalık yarat ve kendini keşfet, öyle ya da böyle kalan zamanda bilgilileri değil 

bilgileri öğren. Emeğine, enerjine, zamanına sahip çık ve onu öyle bir kullan ki rakibine 

çaldırma. Bu kalabalıkta ya kendini imha edecek ya da inşa edeceksin. Bilmelisin ki her-

kes kapıda ve zili çalma peşinde. İnşa etmek istiyorsan düşünmeden ışığını yak, anahtarı 

bul ve zili çalmadan anahtarı çevir, kapıyı aç. Başarı da sende başarısızlık da. Kendi ken-

dini yen ki KPSS ve kurum sınavları yenilsin..." 

 Mehmet YILDIZ 


