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27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) 

yayımlanmıştır. 

Tebliğ ile, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 

sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir. 

Tebliğde yer alan açıklamalar maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

1. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI  

 

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Gelir Vergisi Kanunun 18. Maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu istisnadan yararlanma şartları aşağıdaki gibidir. 

 

 Anılan istisnadan yararlanma hakkı; müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, 

bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarına tanınmıştır. 

 

 İstisna kapsamına; şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, 

bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon 

senaryo ve oyunu gibi eserler ile ihtira beratları girmektedir. 

 

 İstisna uygulanacak hasılat, eserlerin; gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, 

televizyon ve videoda yayınlanması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota 

halindeki eserleri ile ihtira beratlarının satılması veya bunlar üzerindeki mevcut hakların 

devir ve temlik edilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilen hasılattır. 

 

 

7194 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen 

gelirlere uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddesine aşağıda fıkra 

eklenmiştir: 

 

“ Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin 

dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu 

durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma 

yükümlülüğü yoktur.” 
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Bu düzenlemeye göre ; 

 İstisna kapsamında elde edilen ve gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer 

alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna olup 

bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler 

dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil 

edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi 

olacaktır.  

 

 Bu kapsamda elde edilen kazançların devamlı ya da arızi olması istisnanın 

uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.  

 

 2020 yılı için belirlenen istisna sınırı olan 600.000 TL’yi aşan kazançlar istisnadan 

yararlanamayacaktır. Kazançların toplamının söz konusu tutarı aşması halinde 

kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. İstisnadan 

faydalanılıp faydalanılamayacağı yıl sonunda belirleneceğinden dolayı istisnadan 

faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü 

olmayacaktır. 

 

 Yıllık beyanname verilmesi durumunda, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame 

ettirilmesi ile ilgili olarak yapılan giderler, yıllık beyanname üzerinde indirim konusu 

yapılacaktır. 

 

 Yıllık beyanname verilmesi durumunda şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık 

harcamaları, sponsorluk harcamaları, engellilik indirimi ve ilgili kanunlarında indirim 

konusu yapılabileceği düzenlenmiş bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan 

edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir. 

 

 Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler 

mahsup edilebilecektir. 

 

 Gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, 

takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

 

 18. Madde kapsamında  serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara yapılan 

ödemelerden  Bakanlar kurulu kararıyla %17 oranında gelir vergisi tevkifatı 

yapılmaktadır. Serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazançların, gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması 

nedeniyle istisnadan faydalanılamayacak olması, yıl içinde yapılacak olan tevkifat 

uygulamasını etkilemeyecektir. 

 

  Gelir Vergisi Kanunun 18’inci maddesi kapsamında serbest meslek kazanç 

istisnasından yararlanan mükelleflerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Aynı zamanda  2020 yılı için 600.000 TL sınırı geçip istisnadan yararlanamayan 
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mükelleflerin de Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında ücret, kira gibi yapacağı 

ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

 Gelir Vergisi Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve 

eserlerini kısmen veya tamamen aynı Kanunun 94’üncü maddesinde belirtilenler 

dışındakilere teslim eden serbest meslek erbabının ve  Kanunun 18. maddesinde 

belirtilen faaliyetler dışında başkaca serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerin 

defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme 

zorunlulukları bulunmaktadır. 

 

 Gelir Vergisi Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve 

eserlerini sadece aynı Kanunun 94’üncü maddesinde belirtilenlere teslim eden serbest 

meslek erbabı ve  Kanunun 18. maddesinde belirtilen serbest meslek faaliyetlerini arizi 

olarak yapan mükelleflerin defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve 

tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. 

 

 

 Gelir Vergisi Kanunun 18 inci maddesi kapsamında faaliyette bulunan ve serbest 

meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin 

yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün 

bulunmaktadır. 

 

 

 

2. İŞVERENLERCE HİZMET ERBABINA İŞYERİNE GİDİP GELMESİ 

İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA 

 

 7194 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin (10) 

numaralı bendindeki değişikliğe göre, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen 

durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi (yeniden 

değerleme oranı ile 2020 yılı için 12 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu 

taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde 

yapılması şarttır. Bu şekilde yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna olacaktır. 

Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak 

nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler Gelir Vergisi Kanunu 61. 

maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirip vergilendirilecektir. 
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İSTİSNA KAPSAMINDA 

 OLAN DURUMLAR 

İSTİSNA KAPSAMI DIŞINDA  

KALAN DURUMLAR 



İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak 

işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla 

ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması 

suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması, 

Araç tahsis edilmesi. 



toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan 

ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi. 


Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı 

olması, 
Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli 

ödenmesi 


Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 

yılı için 12 TL) aşmaması, 

İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 

maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin 

yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti 

veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları 

verilmesi. 



Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla 

kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin 

harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir. 


 Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve 

benzeri ulaşım harcaması dışında diğer 

alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme 

araçları şeklinde verilmesi. 

 

 

 Yukarıda yer istisna kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan ödemeler ve sağlanan 

menfaatler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi 

tutulacaktır. 

 

 İstisna tutarı olan (2020 yılı için 12 TL) ulaşım bedeline katma değer vergisi dahil 

değildir. Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait yüklenilen katma değer 

vergisi işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir. 

 

 İşverence hizmet erbabının ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti 

sağlanmadığı veya taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet 

erbabının ikametgahından bu mahallere ve bu mahallerden ikametgahına ulaşım için de 

yol masrafı yaptığı durumlarda, işverence verilen toplu taşıma hizmetinden 

faydalanmayan veya bu hizmete ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda 

olan hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme 

araçları verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılacaktır. 
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 İşverenlerce hizmet erbabı için yapılan ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı 

kapsayacak şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler 

dikkate alınarak her bir aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında 

değerlendirilecektir. 

  Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili 

ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için 

işverenlerce ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri 

ödemelerinden de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

 

3. AMATÖR SPOR YARIŞMALARINI YÖNETEN HAKEMLERE 

ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA 

 

Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor 

dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) gelir vergisine tabi değildir. Yeni yapılan 

düzenleme ile; 

 Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç amatör spor yarışmalarını 

yöneten hakemlerin bu görevleri dolayısıyla aldıkları ücretlere yönelik gelir vergisi 

istisnası aynen korunmuştur. 

 

 Profesyonel spor yarışmalarını yöneten spor hakemleri ile basketbol ve voleybol spor 

dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemlerinin aldıkları ücretler 

istisna kapsamından çıkarılmıştır. 

 

 İstisna kapsamında olan hakem ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı 

yapılmayacak ve bu ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler 

nedeniyle beyanname verilmesi halinde de istisna kapsamındaki ücret gelirleri 

beyannameye dahil edilmeyecektir. 

 

 İstisna kapsamına girmeyen spor hakemlerine yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi 

tevkifatı yapılacaktır. 

 

 Profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki 

yarışmaları yöneten spor hakemlerince elde edilen ücret gelirleri toplamının, gelir 

vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması 

halinde bu ödemeler yıllık gelir vergisi beyannamesiyle de beyan edilecektir. Yine, 

bahse konu spor hakemlerinin birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi ve birden 

sonraki işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin ikinci 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde, birinci işverenden 

alınan ücret geliri dahil tüm ücret gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan 

edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden tevkif suretiyle 

ödenen gelir vergisi mahsup edilebilecektir. 
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1. BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ 

VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ 

Kanun maddesinde yer alan binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 

pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların anlaşılması gerekmektedir. 

 

Esas İtibariyle İnsan Taşımak Üzere İmal Edilmiş 87.03 Pozisyonunda Tanımlanan Binek 

Araçlar ; 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda 

emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı 

montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde 

yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin: yer kaplamaları, havalandırma, iç 

aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük 

bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların 

bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel 

veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar. 

 

Binek Otomobillere ilişkin Kiralama Giderleri 

 Gelir Vergisi Kanunu 40 ve 68 nci maddelerine göre kiralama yoluyla edinilen binek 

otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için KDV hariç 5.500 

Türk lirasına kadarlık kısmı safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç ) 

 

 Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin yapılan ödemeler bu 

kapsamda değerlendirilmeyecek olup, söz konusu ödemelerde aylık kiralama gideri 

kısıtlaması söz konusu değildir. 

 

 Katma Değer Vergisi Kanunu  30 uncu maddesine göre gelir ve kurumlar vergisi 

yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen 

katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilememektedir. Bu 

kapsamda, binek otomobillerin kiralanması durumunda kira bedellerinin Kanun 

maddesinde ilgili yıl için belirlenen azami tutarı aşması halinde, aşan kısma ait katma 

değer vergisi gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde ayrıca gider olarak 

dikkate alınmayacaktır. 
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Örnek:  Kurumlar Vergisi mükellefi *** Ltd. Şti. 26.03.2020 tarihinde aylık 7.500 TL 

karşılığında binek otomobil kiralaması durumunda safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate 

alabileceği tutarlar aşağıda belirtilen tablodaki gibidir. 

 

Aylık Kira Bedeli 7.500 TL 

K.V.K. İndirim Kabul Edilen Tutar  5.500 TL 

İndirilecek KDV (5.500 x %18) 990 TL 

K.V.K. İndirim Kabul Edilmeyen Tutar (K.K.E.G) 2.000 TL 

İndirilecek KDV (K.K.E.G) (2000 x %18) 360 TL 

 

 Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek 

otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 

2020 yılı için en fazla 140.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ticari veya mesleki kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 

 Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kiralama 

bedelinin hesaplanması suretiyle uygulanacaktır. Kiralama giderlerine ilişkin günlük 

gider kısıtlamasının uygulanmasında, kiralamanın yapıldığı tarihte gider olarak dikkate 

alınabilecek aylık azami kiralama giderinin o ayın gün sayısına bölünmesiyle elde 

edilecek tutar dikkate alınacaktır. 

 

 

Binek Otomobilleri İlişkin Tamir, Bakım, Yakıt ve Benzeri Cari Giderler 

 İşletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere 

ilişkin tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderlerin en fazla %70’i, gelir ve 

kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu 

yapılabilecektir. (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması 

veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç) 

 

 

Örnek: Kurumlar Vergisi mükellefi olan *** Ltd. Şti’nin aktifinde bulunann ve kiralık 

binek otomobillerine ilişkin 2020 yılında yapmış olduğu giderler tabloda belirtilmiştir. 
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Yapılan Giderin Türü 

Toplam 

Harcama 

Kazancın 

Tespitinde Gider 

Olarak Dikkate 

Alınabilecek Azami 

Tutar (%70) 

Kanunen Kabul 

Edilmeyen Gider 

(%30) 

Akaryakıt Gideri 6.300 TL 4.410 TL 1.890 TL 

Sigorta Gideri 1.440 TL 1.008 TL 432 TL 

Otopark Gideri 390 TL 273 TL 117 TL 

Bakım / Onarım Gideri 2.360 TL 1.652 TL 708 TL 

Köprü, Otoyol Geçiş Ücretleri 670 TL 469 TL 201 TL 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (*) 1.680 TL - 1.680 TL 

Binek Otomobilin İktisabına 

İlişkin Ödenen Kredi Faizi 

Gideri (**) 8.400 TL 5.880 TL 2.520 TL 

 

*Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca, taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan 

işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç binek otomobiller için ödenen vergiler gelir 

ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. 

 

**Önceki hesap dönemlerinde iktisap edilmiş binek otomobiller için 2020 hesap dönemine isabet 

eden faiz giderleridir. Mükellef kurum tarafından bu kapsamda yapılan faiz giderleri tercihen 

doğrudan gider yazılmıştır. 

 

 Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin, finansal kiralama konusu 

binek otomobillerin “Haklar” hesabında aktife alındığı dönemi izleyen dönemler için 

yapılan faiz giderlerinin mükellefler tarafından tercihen doğrudan gider olarak dikkate 

alınmak istenmesi halinde, bu giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi 

açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 

 

 01.01.2020 tarihinden önce iktisap edilen veya kiralama yoluyla edinilen binek 

otomobillere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden sigorta poliçe 

bedeli , kasko bedeli vb. giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından 

safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 

 

 

Binek Otomobillere İlişkin Amortisman Gideri 

 

 Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim 

vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL, söz 

konusu vergilerin tercihen maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el 

olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi 

aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara 

isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider 

olarak dikkate alınabilecektir. 
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 213 sayılı Kanun hükümlerine göre, aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay 

sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılan ve amortisman ayrılmayan 

süreye isabet eden bakiye değerleri, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilebilen 

binek otomobiller için aktife alınan yılda gider konusu yapılamayan amortisman 

bedellerinin tamamı, itfa süresinin son yılında amortismana esas bedel uygulamasından 

bağımsız olarak safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 

 Mükelleflerin aktiflerinde yer alan binek otomobiller için amortismana esas bedelden 

daha fazla tutar üzerinden amortisman ayırmaları halinde, genel hükümlere göre ayrılan 

amortisman tutarı ile amortismana esas bedel üzerinden ayrılan amortisman tutarı 

arasındaki fark, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak, o yıla ilişkin gelir veya 

kurumlar vergisi kazancına ilave edilecektir. Söz konusu binek otomobillerinin 

mükellefler tarafından satışı halinde ise ilgili yıllarda amortisman ayırma aşamasında 

kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave olunan tutarların toplamı 

mükelleflerce vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınacak ve bu tutar, gelir veya 

kurumlar beyannamesinde “Diğer İndirimler” satırında 

gösterilmek suretiyle  kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 

 

 Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedelin 

tespitinde, binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate 

alınacaktır. 

 

 Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması 7194 sayılı Kanunun yayımlandığı 7/12/2019 

tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobillere uygulanacak olup, bu tarih ile 2019 

yılı sonuna kadar iktisap edilenler için müteakip vergilendirme dönemlerinde gider 

olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedel; özel tüketim vergisi ve katma değer 

vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirası, söz konusu vergilerin maliyet 

bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde 

amortismana tâbi tutarı 250.000 Türk lirasıdır. Ancak, bu tarih aralığında iktisap edilen 

binek otomobiller için 2019 yılında amortisman gideri kısıtlaması söz konusu 

olmayacak, bu otomobiller için ayrılan amortismanlar Kanunun yayımı tarihinden 

önceki hükümlere göre gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 2020 yılı başta 

olmak üzere müteakip yıllarda ise söz konusu binek otomobiller amortisman gider 

kısıtlamasına tabi olacak, amortismana esas bedelin tespitinde 2019 yılı için belirlenen 

tutar dikkate alınacaktır. 

 

 7/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde ise amortisman, 

değişiklik öncesi hükümlere göre gider yazılabilecektir. 

 

 Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış ve rayiç bedel ile sözleşmeye göre 

kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden “Haklar” hesabında 

izlenen binek otomobillerde, aktife alınan bedelin o yıl için belirlenen amortismana esas 

tutarı aşması halinde, binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en 

fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 
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2. DAR MÜKELLEFLERİN TÜRKİYE’YE GETİRDİKLERİ YABANCI 

PARALARLA İKTİSAP ETTİKLERİ MENKUL KIYMETLERİN VE 

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDA 

VERGİLENDİRME 

 

 193 sayılı Kanunun mükerrer 81 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, dar 

mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin 

almak suretiyle Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî sermaye karşılığında 

iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan 

değer artışı kazançlarının hesabında, kazancın kur farkından doğan kısmı gelir veya 

kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

 4875 sayılı Kanun hükmüne istinaden, dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’de 

iktisap edecekleri menkul kıymet veya iştirak hisselerinin karşılığında getirecekleri 

yabancı paralar için yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin alma şartı 

kaldırılmış olup, bu kapsamda mükelleflerin söz konusu mercileri bilgilendirmeleri 

yeterli olacaktır. 

 

 İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin 

iktisabına ilişkin yabancı paraların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi veya 

Türkiye’deki bankalara transfer edilmesi şarttır. Söz konusu bedellerin Türkiye’deki 

menkul kıymet veya iştirak hisselerinin iktisabından önce veya sonra getirilmesinin bir 

önemi bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye’ye getirilen yabancı paraların bu kapsamda 

Türkiye’ye getirilmiş olduğu hususunun mükelleflerce tevsik edilmesi gerekmektedir. 

 

 Bu kapsamda Türkiye’ye getirilecek yabancı paraların,  menkul kıymet veya iştirak 

hisselerini iktisap edecek olan dar mükelleflerce (kurumlar dâhil) kendi adlarına 

getirilmesi şart değildir. Yabancı paraları yurt dışından transfer edenler veya getirenler 

ile bu paralarla Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin iktisap edenlerin 

farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir 

önemi bulunmamaktadır. 

 

 Dar mükelleflerce (kurumlar dâhil), bedeli Türkiye’ye getirilmek suretiyle iktisap 

edilen Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin müteakip dönemlerde 

başka dar mükelleflerce satın alınması ve bu menkul kıymetleri veya iştirak hisselerini 

satın alan dar mükelleflerin iktisaba ilişkin ödenmesi gereken söz konusu bedelleri 

Türkiye’ye getirmemeleri durumunda, önceki iktisaba ilişkin Türkiye’ye getirilmiş 

yabancı para bedeli kadarlık kısım hariç olmak üzere Türkiye’ye getirilmeyen yabancı 

para bedeli kısmı için kur farkı istisnasından yararlanılamayacaktır. 
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 Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için dar mükelleflerin (kurumlar dâhil)  

Türkiye'de elde ettikleri kazançlarının, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak 

hisseleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya 

hisselerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şarttır. 

Bu mükelleflerin, Türkiye'de menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları 

halinde, kur farkından doğan kazançlar da ticarî kazancın hesabında dikkate alınacaktır. 

 

 

3. ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerin aşağıdaki hadleri aşması halinde, ücret gelirleri 

yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

 Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması. 

 Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret 

gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması. 

 Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan 

ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı 

için 49.000 TL) aşması. 

 

 

 Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi 

olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 

 

 Yıllık beyanname verilmesi durumunda, eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve 

yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması 

mümkündür. 

 

 Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (193 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinde yer 

alan diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

 

 Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili 

kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu 

kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir 

kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan 

ücret olarak değerlendirilecektir. 
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 Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen 

ücretler ile Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler gelir vergisinden 

istisna edilmiştir. Dolayısıyla istisna kapsamındaki bu ücretler beyan edilmeyecektir. 

 

Özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumu 

 (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin birden fazla işverenden elde edildiği 

kabul edilir: 

a) Bir özel sektör işvereninin yanında çalışan hizmet erbabının, yıl içerisinde bu işverenden 

elde ettiği ücretinin yanısıra,  başka bir özel sektör işvereninden ya da kamu kurum veya 

kuruluşundan da elde ettiği ücret gelirleri. 

b) Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işvereninin yanında çalışmakta iken, işten ayrılarak 

başka bir özel sektör işvereninin yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya 

başlanılması nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri.  

c) Aynı takvim yılı içinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet 

erbabının, söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklıklar bünyesinde 

çalışmaya başlamaları halinde elde ettikleri ücret gelirleri. 

(2) Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda her bir 

işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile 

ilişkilendirilmeyecektir. Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni 

işverenden alınacak ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile 

ilişkilendirilmeden sıfır  matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 

 

(3) Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin tek işverenden elde edildiği kabul edilir: 

a) İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme halleri dahil). 

b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi 

kurulan yerlerde çalışan hizmet erbabının, yıl içinde alt işvereninin değişmesi. 

c) Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde, ortaklardan herhangi birinin değişmesi. 

(4) Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah 

esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 

(5) Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını 

yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak 

vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate 

alarak tevkifat yapar. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret 

gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık 

beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen 

matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle 

tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. 
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4. İCRA İFLAS KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNU UYARINCA 

KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALET ÜCRETİNİN 

VERGİLENDİRİLMESİ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFAT 

UYGULAMASI 

 

 Kanunla yapılan yeni düzenlemeyle, mahkemelerce veya icra ve iflas müdürlüklerince 

karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dahil edilmesi 

gereken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu 

hususuna açıklık kazandırılmıştır. 

 

 İcra İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini 

(icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi 

tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen durumlarda ödeme 

yapılması esnasında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

 

DURUM TEVKİFAT SORUMLUSU 

Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata 

ödendiği durumlarda 
Borçlu (davayı kaybeden) 

Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere 

icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda 
Borçlu (davayı kaybeden) 

Borçlu (davayı kaybeden) tarafından alacaklı (davayı 

kazanan) tarafa ödendiği durumlarda 
Alacaklı (davayı kazanan) 

 

 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılmayanlar, diğer bir 

ifadeyle tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekalet ücreti 

ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. 

 

 Vekalet ücretini ödemekle yükümlü olanlarca, ücretli olarak çalışan avukatların 

işverenlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat yapılmayacak, işverenin 

vekalet ücretini avukata ödemesi esnasında ise işverence ücret hükümlerine göre 

tevkifat yapılacaktır. 

 

 Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet 

ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle 

hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu durumda gelir 

vergisi tevkifatının KDV hariç tutar üzerinden yapılması gerektiği tabiidir. 
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5. GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

 

 Gelir vergisi kanunun 103. Maddesinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesine 

yeni bir dilim %40 oranı ilave edilmiştir. 

 

 

 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere (ücret gelirleri hariç )  uygulanmak 

üzere gelir vergisi tarifesi aşağıdaki tablodaki gibidir;  

 

2019 GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

18.000 TL'ye kadar  15% 

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası  20% 

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 

TL'si için 7.100 TL), fazlası  
27% 

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 

148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası  
35% 

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 

TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası  
40% 

 

 

 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere gelir 

vergisi tarifesi aşağıdaki tablodaki gibidir;  

  

2020 GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

22.000 TL'ye kadar   % 15 

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası  % 20 

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 

TL'si için 8.700 TL), fazlası 
   % 27 

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 

180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası 
% 35 

 

 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında elde edilmiş olan ücret gelirlerine, değişiklik 

öncesindeki tarife uygulanacaktır. 

 

 Yıllık beyanname ile 2019 yılı için ücret gelirlerinin diğer gelirler ile birlikte beyan 

edilmesi durumunda, sadece ücret gelirlerine isabet eden tutara 193 sayılı Kanunun 103 

üncü maddesinde yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanacak olup, diğer gelirler için 

ise değişiklik sonrası yeni tarife uygulanacaktır. 
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6. SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN 

ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

 Gelir Vergisi Kanunu geçici 72 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, lig usulüne tabi 

spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden 

yapılan tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiş, diğer sporculara yapılan ödemelere 

ilişkin tevkifat oranlarında bir değişikliğe gidilmemiştir.   

 

 Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranları aşağıdaki gibidir;  

 

Lig Usulüne Tabi Spor Dallarında ; 

En üst ligdekiler için 20% 

En üst altı ligdekiler için  10% 

Diğer liglerdekiler için  5% 

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan 

ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara 

katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden  5% 

 

 Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde 

kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması hâlinde, bu gelirler yıllık 

beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu 

gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca 

vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir. 

 

 01.11.2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 01.11.2019 tarihinden 

önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen 

değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 01.01.2020 

tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı 

yapılacaktır.  

 

 01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre 

uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu 

sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya 

devam edilecektir. Ayrıca sözleşmeler sona erinceye kadar, bu sözleşmeler kapsamında 

elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecek ve diğer 

gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil 

edilmeyecektir. 
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 Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri 

toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirler her 

hâlükârda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 

 

 

311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 
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