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KAPSAM

• İşbu çalışma, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı ‘‘Gelir 
Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında 

hazırlanmıştır.



3

1. Giriş

• 17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Kararı ile 2022 yılında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı aylık 5.004,00 TL (günlük 166,80 TL)
olarak tespit edilmiştir.

• Ardından, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de 7349 sayılı ‘’Gelir Vergisi Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ (‘’7349 Sayılı Kanun’’) yayımlanarak asgari
ücrete vergi istisnası uygulanması ve istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin
hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak
belirlenmesi düzenlenmiştir.
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2. Ücretlere Uygulanacak Vergi İstisnası Düzenlemesi

• 7349 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari
ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi
düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

• İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde;
➢ Verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate

alınarak belirlenecek,
➢ Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım

düşülmek suretiyle hesaplanacak (2022 yılında Ağustos ayı itibariyle asgari ücret tutarına isabet
eden ücret gelirinin vergi dilimi %15’ten %20’ye yükselmekte ve istisna tutarı değişmektedir),

➢ İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması
gereken vergiyi aşamayacak,

➢ Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak,
şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
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2. Ücretlere Uygulanacak Vergi İstisnası Düzenlemesi

• Bunun yanı sıra;
➢ 7349 Sayılı Kanun’un 3/(b) maddesi ile asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması, 01.01.2022

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır,
➢ 7349 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloda

değişiklik yapılarak, hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete (2022 yılı için 5.004
TL üzerinden hesaplanacaktır) isabet eden kısmı damga vergisinden istisna edilmiştir,

➢ 7349 Sayılı Kanun’un 3/(a) maddesi ile asgari ücretin vergiden istisna edilmesi nedeniyle, diğer
ücret kapsamında vergilendirme usulü ve buna ilişkin düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştır,

düzenlemeleri de yapılmıştır.

• Son olarak; 2022 yılı asgari ücretin ve asgari ücreti aşan ücretlerin aylık ve kümülatif vergi
hesaplamalarına ilişkin detaylarının, çıkarılacak Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanması
beklenmektedir.
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3. 7349 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

3.1. Savunma Sanayi Projelerine Yapılan Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerine KDV İstisnası Getirilmiştir

• 7349 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen savunma
sanayii projelerine ilişkin olarak söz konusu Kurum’a ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve
hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve
nitelikleri Başkanlık tarafından onaylanan teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

3.2. Yenilenebilir Enerji Üretiminin Teşviki İçin Düzenlenen Muafiyet Sınırı Artırılmıştır

• 7349 Sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda, yenilenebilir enerji
üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin çatı ve cephesine
kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması şartı 25 kW (25
kW dâhil) olarak değiştirilmiştir.
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3. 7349 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

3.3. BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığı’na Olan Borçlarının Mahsup Edilerek Terkini Sağlanmıştır

• 7346 Sayılı Kanun’un 6. maddesi ile BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesini teminen şirketin Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi,
fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan
borçlarının, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini
sağlanmıştır.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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