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Öne Çıkan Düzenlemeler (24-30 Mart 2022)1 

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şubat ayında 17,7 milyar Türk lirası tutarında 617 yatırım teşvik 

belgesi düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Şubat 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi 

listesi 27 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 617 yatırım 

teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon 488 bin 158 lira 

olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi 

planlanıyor. Bunun yanı sıra, sabit yatırım tutarı 4 milyar 484 milyon 278 bin 242 lira olan ve 30 bin 

307 kişinin istihdamı öngörülen 697 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 450 yatırım 

teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon 

267 bin 828 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.2,3,4 

 

Yüksek tutarlı teşvik belgesi alan yatırımlar arasında; Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin 

Muğla'da taş kömürü madenciliği için düzenlenen 2 milyar 99 milyon 941 bin liralık yatırımı, Erdem 

Soft Tekstil AŞ'nin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıllık 3 milyon kilogram iplik üretimini kapsayan 

566 milyon 360 bin liralık yatırımı ve Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 

İzmir'de metal yapı malzemeleri imalatına yönelik 551 milyon 931 bin liralık yatırımı 

bulunmaktadır. 

 

2. KDV uygulamalarında yeni düzenlemeler getirildi; bazı temel ihtiyaç malzemeleri, yeme içme 

hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8’e düşürüldü. 29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre;  

 Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon 

emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve 

macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 

18’den yüzde 8’e indirildi.  

 Yeme içme hizmetlerinin hepsinde KDV yüzde 8'e düşürüldü.  

 Yerleşkesinden bağımsız olarak, net alanı 150 metrekareyi aşan konutların satışlarında ilk 

150 metrekare için KDV oranı yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 şeklinde uygulanacak. 

 Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku 

yapılacak. Arsa ve arazinin KDV oranı yüzde 8'e indirildi.  

 Yüzde 8 KDV oranı kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ hükümlerine tabi olan 

cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edildi.  

 Tarım sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan her türlü 

sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tankları ile yumurta, 

meyve veya diğer tarım ürünlerini ayırmada ve temizlemede kullanılan kimi ürünlerdeki 

KDV yüzde 8'e indirildi. 

                                                 
1 Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet 
destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.  
2  2022 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi. Resmi Gazete, Sayı: 31791. (27 Mart 2022). Erişim 
adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220327-12.pdf 
3 2022 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi. Resmi Gazete, Sayı: 31791. 
(27 Mart 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220327-13.pdf 
4 2022 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi. Resmi Gazete, Sayı: 31791. (27 Mart 
2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220327-14.pdf 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220327-14.pdf
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 İkinci el oto satışında KDV yüzde 1’den yüzde 18’e yükseldi. 

 Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18’e yükseldi.5 

Karar, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. 

 

3. 39 maddelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. “Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 

ile;  

 Finans sektöründe kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılması 

öngörülüyor ve gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar 

vergisinden istisna ediliyor. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, gayrimenkul 

yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını 

kullanan ancak esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan 

mükellefleri kapsamadığı hususu netleştirilmekte, yatırım fonlarından elde edilen kar payları 

ile katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ve bu payların dönem sonu 

değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da istisna kapsamına alınmakta, 

finans sektörünün kurum kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinin yüzde 25 

oranında uygulanması öngörülmektedir. 

 

 Vergi kaçakçılığı suçlarında cezalar artırılıyor; gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini 

önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebep olanlara verilecek 

hapis cezasının üst sınırı 5 yıldan 8 yıla çıkarılıyor. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan 

değişikliklerle 359’uncu maddede öngörülen hapis cezalarının üst sınırı artırılmaktadır. Ayrıca, 

Türk Ceza Kanunu uygulamasında bulunan "etkin pişmanlık müessesesi"ne benzer bir 

düzenlemenin vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da uygulanması, kaçakçılık suçlarına 

ilişkin hükmedilecek hapis cezalan için Türk Ceza Kanunu’nun 43’üncü maddesinde yer alan 

"zincirleme suç" hükümlerinin uygulanması ve kaçakçılık suçlarına ilişkin yargılama sürecinin 

etkinleştirilmesi sağlanarak cezanın kişiselleştirilmesi, suç ve ceza dengesinin sağlanması ile 

adil yargılanma hakkının daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 İmalat ve turizmde teşvik sahibi mükelleflerinin vergi istisnası 2025 yılına uzatılıyor, 

yabancılara ilişkin istisna süresi 3 yıla çıkarılıyor. Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan 

değişikliklerle, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara 

ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer 

vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren 

düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılmakta 

olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat 

işleri de alınmaktadır. Ayrıca, 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. Diğer 

taraftan,  elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de geliştiren ve üreten vergi mükelleflerine 

bu faaliyetler kapsamında verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik 

hizmetlerinin 2023 yılının sonuna kadar KDV'den istisna tutulması öngörülmektedir. 

                                                 
5 Cumhurbaşkanı Kararı, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359). Resmi Gazete, Sayı: 31793. (29 Mart 2022). Erişim 
adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf
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 Kredi borcu bulunan tarımsal üreticilerin aciz vesikasına bağlanan borçlarına uygulanacak 

faizin esasları belirleniyor. Teklifte, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcu 

devam eden tarımsal üreticiler ve kefillerden kesin aciz vesikasına bağlanan alacakların, faiz 

yürütülmeksizin takip edilmesi ve yapılan tahsilatın, tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın ilk 

haftası içerisinde Hazine'nin hesabına aktarılması düzenlenmektedir.  

 

 Bir şirketin itibarını zedeleyecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek haber 
yayınlarında 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. İsimleri belirtilmese dahi 
şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan 
güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek 
nitelikte asılsız haberler yapılamayacak. Bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da 
servetine zarar verebilecek asılsız haber yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 2 
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Bu eylemler neticesinde özel veya kamusal 
bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunacak. Ayrıca, reklam 
yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
harcamalarının vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi 
öngörülmektedir.  
 

 Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin 

başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılıyor. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 

halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanması 

öngörülmektedir. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'unun peşin ödenmesi, kalan 

bedelin ise 5 yıla kadar taksitlendirilmesi, taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısının 

uygulanması gerekecektir. Elde edilen gelirlerin yüzde 25'i Bakanlığın dönüşüm projeleri özel 

hesabına gelir olarak kaydedilecek, kalan meblağ ise Genel Bütçeye gelir olarak aktarılacaktır. 

Ayrıca, Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin 

peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacaktır.6  

 
4. Fiyat artışı nedeniyle kırmızı etin ihracatına kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük 

ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 21 Mart 2022 tarihli “Kırmızı Et İhracatında Dönemsel 

Düzenleme Yapılması” konulu yazısında, Bakanlık makamının 19 Mart 2022 tarih ve 10724253-

305.04.02.02-4916055 sayılı ‘olur’u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep 

dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti’ne 

ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi 

etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 

(G.T.İ.P.)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir 

talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.7 

 

5. Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un regülasyonu çerçevesinde un sanayicilerine sattığı buğday 

fiyatına yüzde 22 oranında zam yaptı. Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un sanayicilerine sattığı 

ekmeklik buğday fiyatlarına yüzde 21-22 oranlarında zam yaptı. 25 Mart 2022 tarihinden itibaren 

                                                 
6 TBMM, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Esas No. 2/4336 (25 Mart 2022). Erişim adresi: 
https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4336.pdf 
7 Ek’e bakınız. İlgili belgeler https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys adresinden alınmıştır. 

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4336.pdf
https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
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geçerli olan satış fiyatı listesini güncelleyen TMO, anlaşmalı olduğu un sanayicilerine 2 bin 650 

TL'den sattığı ekmeklik buğdayın ton fiyatına yüzde 21-22 zam yaparak 3 bin 210 TL ile 3 bin 250 

TL aralığına yükseltti.8 

 
6. Tarım ve Orman Bakanlığı, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan 

sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne 

kadar arıcılara 14 bin ton şeker arzı sunulduğu, 2021-2022 üretim döneminde sektörün girdi 

maliyetleri ve fiyat artışı gibi önemli hususlar dikkate alınarak yapılan yeni planlama sonucunda 

üreticilerin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha 

sağlandığı ve Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcıların hizmetine sunulduğu bildirildi. Ayrıca, 

Bakanlığın Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağladığı, 

sektörel gelişmeler ışığında arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker 

miktarının, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 9 kat artırılarak 30 bin ton rakamına yükseltildiği 

belirtildi.9 

 
7. Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul 

edildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ismi, 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi olarak değiştirildi. Kanunla, taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan 

borcun tümünün peşin kılınmasına ilişkin koşullar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici 

lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun 

tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine 

sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken 

ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Böylece tüketicilerin, 

ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Kredili 

mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine 

değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki 

indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim 

yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek. 

Ayrıca, konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin 

satın alınması şartına bağlanamayacak. Ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen 

tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın 

tamamlanması çok uzun süreler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere 

azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil 

edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri halinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.10,11 

 

                                                 
8 Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 Dönemi Hububat Satış Fiyatları, 25.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olan 
fiyatlar, Ekmeklik Buğday Fiyat Listesi (28 Mart 2022). Erişim adresi: 
https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/bugdaywebfiyat.pdf 
9 Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter Hesabı, Arıcılarımıza 16 Bin Ton Şeker Müjdesi, (26 Mart 2022). Erişim 
adresi: https://twitter.com/TCTarim/status/1507598232439902210  
10 TBMM, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Esas No. 2/4260. 
Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/Kanun-Teklifleri-Sonuc 
11 TBMM Haberleri, “Tüketicilerin Korunmasını Öngören Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda”, (23 Mart 
2022). Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?haberSiraNo=153745 
 

https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/bugdaywebfiyat.pdf
https://twitter.com/TCTarim/status/1507598232439902210
https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/Kanun-Teklifleri-Sonuc
https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?haberSiraNo=153745
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8. EPDK elektrik üretim üretiminde desteklenecek uzlaştırma fiyatlarını belirledi; azami uzlaştırma 

fiyatı doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller için 1200 

lira olarak açıklandı. Resmi Gazete'nin 30 Mart 2022 tarihli sayısında yayınlanan EPDK kararına 

göre, elektrik üretim santrallerinde 6 ay süreyle tüketiciyi ve maliyeti yüksek üretimi destekleme 

bedelinin belirlenmesinde kullanılacak azami uzlaştırma fiyatları MWh başına ithal kömür, 

doğalgaz, fuel oil nafta, LPG ve motorin kaynaklarını kullanan santraller için 2,500 TL, diğer 

kaynakları kullanan santraller için ise 1,200 TL olarak uygulanacak. EPDK'dan yapılan açıklamada, 

17 Mart kurul toplantısında elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının 

önlenmesi, tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan 

santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde 

alınacak önlemlerin usulünün belirlendiği belirtildi.12  

 
9. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 

2022 tarihinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın 2021 yılı hesap döneminde 16,7 milyar TL kurumlar 

vergisi ve 57,4 milyar TL net kârı olurken, 2021 kârından 7,4 milyar TL ihtiyat akçesinin ayrıldığı, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacak toplam tutarın ise 50,0 milyar TL olduğu belirtildi.  

Dolayısıyla,  kurumlar vergisinin Nisan 2022 itibarıyla hesaplara girmesi neticesinde, TCMB’nin 

bütçeye bu yıl toplam gelir katkısının 74,1 milyar TL düzeyinde olması beklenmektedir. 13 

                                                 
12 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2022 Tarihli 10888 Sayılı Kararı, Resmi Gazete, Sayı: 31794. (30 
Mart 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220330-7.pdf 
13 TCMB Duyurusu: 2021 Yılı Faaliyet Raporu, 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu 29 Mart 2022 tarihinde 
yayımlandı. (29 Mart 2022). Erişim adresi: https://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2021/tr/   
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