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7349 SAYILI KANUN’UN ÜCRET GELİRLERİNE YÖNELİK 
DÜZENLEMELER DIŞINDAKİ DÜZENLEMELERİ 
 

 

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7349 sayılı 
Kanun ile ücret gelirlerine yönelik bazı önemli düzenlemeler 
yapılmış ve bu düzenlemeler 2021/153 sayılı Sirkülerimize konu 
edilmiştir. 
 
İş bu Kanun ile başkaca vergisel düzenlemeler de yapılmıştır. Bu 
düzenlemelere ise aşağıda yer verilmiştir. 
 
1. Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinin 9. Bendi uyarınca  

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız 
yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi 
amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların 
çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 
10 kW'a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana 
gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının 
karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim 
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını 
son kaynak tedarik şirketine satanlar bu gelirleri 
dolayısıyla vergiden muaf esnaf sayılmaktadır.  

 
Maddede yer alan “10 kW'a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi 
7349 sayılı Kanun’la “25 kW'a kadar (25 kW dâhil)” 
şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklik Kanun’un yayımı 
(25.12.2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

  

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2021 yılında 11,8 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 97.292 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde yer 

alan “müsteşarlığı” ibareleri “başkanlığı” şeklinde değiştirilerek Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlıklarının, başkanlığa 
dönüştürülmesine paralel ibare değişiklikleri yapılmış ayrıca  Milli Savunma 
Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii 
projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim 
ve hizmetler de milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, 
gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri 
araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların 
araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve 
modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetlerin yanı sıra KDV den 
istisna edilmiştir. Buna göre değişikliğin yürürlüğe girdiği 25.12.2021 tarihinden 
itibaren Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen 
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler 
kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile ve bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda 
sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. 

 
Saygılarımızla. 
 
 


