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Mevzuat: 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

15 Nisan 2022 Tarihli ve 31810 Sayılı Resmî Gazete 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415.pdf 

Özet:  

Bu kanun ile 5651 sayılı Kanun’a eklenen bilhassa sosyal medya sunucuları ile ilgili düzenlemeler 

ve bu sunucular üzerinden reklam yasağı kuralları getirilmiştir. Yapılan değişiklik ile reklam 

yasağı getirilen giderler arasına 5561 sayılı uyarınca reklam yasağı getirilmiş olanlara verilen 

reklamlar da eklenmektedir. Bu sayede bu türden reklam maliyetinin gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri bakımından giderleştirilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır.  

 

Özel hastanelerde ve vakıf üniversitelerinin hastanelerinde sözleşme ile hizmet sunan hekimlerin 

bu hizmetleri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesinin önü açılmaktadır. 

 

213 sayılı Kanuna yapılan ekleme ile vergi dairelerinin elektronik imza, mühür veya onay 

kullandırma, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken 

belgelerin bu daireler adına Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, 

mühürlenmesi veya onaylanmasına izin verme yetkisi getirilmektedir. 

 

Kaçakçılık suçlarının üst sınırı yükseltilmiş, etkin pişmanlık müessesi kaçakçılık suçları 

bakımında da getirilmiştir. 

 

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nda seyahat acentelerinin, Birliğe 

ödeyeceği aidatı %50’ye kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 
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Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden 

çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak 

elde tutma süresi üç yıla çıkarılmaktadır. 

 

Halen imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için mevcut 

olan istisna kapsamına turizme yönelik yatırımlar da dâhil edilmekte ve maddenin süresi 

31/12/2025’e kadar uzatılmaktadır.  

 

Türkiye de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt 

araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli KDV istisnası 

tanınmaktadır. 

 

Yapı kayıt belgesi alınan hazine taşınmazlarının belge sahiplerine satılması için yeniden 

31/12/2022 tarihine kadar hak tanınmaktadır. 

 

Hazineye kayıtlı taşınmazların belirli kısmının satışında yapılacak peşin ödeme için indirim 

getirilmektedir. Hazineye ait taşınmazların ticari amaçla kiralanması halinde, kiracıların ön alım 

hakkına sahip olması hüküm altına alınmaktadır. 

 

Hazine taşınmazlarının satışında ödeme usulleri ve kolaylıkları belirlenmektedir. 

 

Hazine taşınmazı üzerinde üst hakkı sahibi olanların bu haklardan elde edecekleri gelirlerden 

alınacak hasılata dair düzenleme yapılmaktadır. 

 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na yapılan ekleme ile teknik iflastaki şirketler için sermayenin 

tamamlanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca şirketlere bu kapsamda aktarılan tutarların 

kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmaktadır ve sair konular 

düzenlenmektedir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm 
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Mevzuat: 
Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği 

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

15 Nisan 2022 Tarihli ve 31810 Sayılı Resmî Gazete 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415.pdf 

Özet:  

Bu Yönetmelik; elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla 

dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı ile dağıtım sisteminde acil 

durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması 

gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-5.htm  
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