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KONU: OCAK 2020 VE DEVAMINDA BİNEK ARAÇLAR İLE 
İLGİLİ BAZI HATIRLATMALAR 

  
 1>OCAK 2020 AYI İÇNİDE MTV 1.TAKSİT ÖDEMELERİNİN YAPILMASI 

GEREKİYOR. https://www.gib.gov.tr/motorlu-tasitlar-vergisi-1-taksit-odeme-donemi-
basladi 

  
 2>01.01.2020 DEN İTİBAREN GETİRİLEN DÜZENLEME İLE BİNEK OTOMOBİLERDE GİDER 

KISITLAMASI 
  

ÖZETLE:01.01.2020 DEN İTİBAREN KAYITLARDA 

> binek otomobillerin değeri ÖTV+KDV dahil 300 bin TL ye (veya ÖTV+KDV hariç 

değeri 160 bin TL ye veya 2.el alınmış ise alım değeri 300 bin TL ye)  kadarlık kısmına 

amortisman ayrılabilecek >üstü ayrılsa bile KKEG olacak. 

>binek otomobil alımında ÖTV+KDV toplamının sadece 140 bin TL lik kısmı doğrudan 

gider yazılabilecek. 

>binek otomobil araç başına aylık 5.500 TL ye kadarlık kira bedelleri 

giderleştirilebilecek, aşan kısmı KDV si ile birlikte KKEG olacak. 

>binek otomobillere ilişkin giderlerin %70 i gider sayılacak, aşan kısmı KDV si ile 

birlikte KEEG olacak. 

 

İndirilecek Giderler 
Madde 40 
 

Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 
1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (4108 sayılı Kanunun 
19'uncu maddesiyle eklenen hüküm Geçerlilik; 1.1.1995 Yürürlük : 2.6.1995) (İhracat, yurt dışında 
inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere 
ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt 
dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de 
indirebilirler.)(7194 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 
1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 
07.12.2019)(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen 
binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek 
otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla (310 
Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanmak üzere) 140.000 (1) Türk lirasına 
kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.) 
 
2. (365 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen şekli) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin 
müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu 
primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve 
yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları 
şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri; 
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3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, 
ziyan ve tazminatlar; 
 
4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat 
maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle); 
 
5. (4008 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1995) Kiralama yoluyla 
edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (4369 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesinin 3 numaralı fıkrasının (s) bendi ile kaldırılan parantez içi hükmü Yürürlük; 
1.1.1999)(*)(7194 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 
1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 
07.12.2019) (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya 
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere 
ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir.) 
 
6. (2772 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, 
gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 
 
7. (2361 sayılı Kanunun 29'uncu maddesiyle değişen bent) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ayrılan amortismanlar. (4008 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle eklenen hüküm Yürürlük; 1.1.1995) 
(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (s) bendi ile kaldırılan parantez içi 
hükmü Yürürlük; 1.1.1999)(**)(6728 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen parantez içi 
hüküm;Yürürlük 09.08.2016) (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan 
ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider 
yazılabilir.)(7194 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2020 
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 
07.12.2019) (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 (310 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında 
uygulanmak üzere) 160.000 (2) Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya 
binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı (310 Seri No'lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanmak üzere) 300.000 (3) Türk lirasını aşan binek 
otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider 
yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar 
dikkate alınır.) 

Binek otomobillere ilişkin sınırlamalar (Ticari kazanç ve serbest meslek 
kazancı) 

>>>>İktisap edilen binek otomobillerinde gider yazılabilecek KDV ve ÖTV 
toplamına ilişkin sınır 

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’un 13. 
maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 
bendine eklenen parantez içi hüküm uyarınca, binek otomobillerinin iktisabında özel 
tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) toplamının en fazla 115.000 
TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. 



1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına 
uygulanmak üzere yürürlüğe giren bu hükümdeki 115.000 TL’lik tutar, 2020 
yılında 140.000 TL olarak uygulanacaktır. 

Yukarıda ticari kazançlar açısından binek otomobil giderlerine getirilen sınırlama, 
serbest meslek erbabı için de (GVK md. 68) geçerlidir. Buna göre serbest meslek 
kazancının tespitinde; binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının 
2020 yılında en fazla 140.000 TL’ye kadar olan kısmı gider olarak dikkate 
alınabilecektir. 

>>>>Binek otomobillerine ilişkin amortisman sınırı 

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’un 13. 
maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı 
bendine eklenen parantez içi hükümle, binek otomobilleri üzerinden ayrılabilecek 
amortismanlara da sınırlama getirilmiştir. 

Buna göre ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, bu vergilerin maliyet 
bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, 
amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinde, en fazla bu 
tutarlara isabet eden amortismanlar indirilebilecektir. 

1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına 
uygulanmak üzere yürürlüğe giren bu hükümdeki tutarlar, 2020 yılında 
sırasıyla 160.000 TL ve 300.000 TL olarak uygulanacaktır. 

Yukarıda ticari kazançlar açısından binek otomobil amortisman giderlerine getirilen 
sınırlama, serbest meslek erbabı için de (GVK md. 68) geçerlidir. Buna göre serbest 
meslek kazancının tespitinde; ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 2020 
yılında 160.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek 
otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 2020 
yılında 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan 
amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir. 

  

13 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme 

dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
  

MADDE 13 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı 

bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir. 
“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek 

otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek 
otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 

115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” 
“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin 

giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)” 
“(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 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği 

veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk 



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

eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte 

yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)” 
MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı 

bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir. 
“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, 
söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği 

hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin 

ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün 

uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)” 
“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek 

otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek 

otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 
115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” 
 


