
 

 

KONU: 7338 SAYILI KANUNLA GELENLER-3 GELİR VERGİSİ SOSYAL MEDYA GELİRİ ELDE 
EDENLERE GETİRİLEN DÜZENLEME/İSTİSNA LİMİTİ VE BASİT USULE TABİ OLANLARA 
GETİRİLEN İSTİSNA 
 

Sosyal Medyadan Elde Edilen Kazançların Belirli Bir Tutarına Kadar İstisna Getirilmesi 
Sosyal medyada sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançların tamamı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulmaktadır. Ayrıca 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda 
olanlar arasında sayıldıklarından, aynı maddede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben 
yapmaları durumunda muhtasar beyanname vermeleri gerekmektedir. 

 
Bu Kanunun 2’nci maddesi ile GVK’ye eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, sosyal medya 
üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil 
cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançları GVK’nin 
103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 
650.000 TL) aşmamak kaydıyla istisna kapsamına alınmaktadır. 
 
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu 
faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. 
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi 
itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ile yükümlü olacaklardır. Bu tutar 
üzerinden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır. 
 
Bu düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde (26.10.2021) yürürlüğe girmiştir. 
 

Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Tutulması GVK’nin 
47 inci maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları ve 48 inci maddesinde basit usule 
tabi olmanın özel şartlarına yer verilmektedir. 

 
GVK’nin 46 ncı maddesinde ise basit usulde ticari kazancın, bir hesap dönemi içinde elde edilen 
hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet fark olduğu; bu fark 
yapılan faaliyetle ilgili olarak VUK hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve 
giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacağı ve bu suretle tespit 
ve beyan olunan kazancın vergi tarhına esas alınacağına hükmedilmiştir. 
 
Bu Kanunun 1 inci maddesi ile GVK’ye eklenen mükerrer 20/A maddesiyle, GVK’nin 47 ve 48 
inci maddelerinde yazılı şartları karşılayarak basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari 
kazançları, gelir vergisinden istisna edilmektedir. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık 
beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu 
kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. 
 
Bu düzenleme, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde (26.10.2021) yürürlüğe girmiştir. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



193 Gelir Vergisi Kanunu

Sürüm 106 - 193 Gelir Vergisi Kanunu Sürüm 107 - 193 Gelir Vergisi Kanunu

T.C. Resmi Gazete 17.11.2020/31307 T.C. Resmi Gazete 26.10.2021/31640

Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir 
vergisi istisnası

Ek kenar başlığı: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.1

MÜKERRER MADDE 20/A

Ek madde: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.1

Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit 
olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit
 edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.

7388 sayılı kanunun 1 inci maddesi 1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için 
uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası

Ek kenar başlığı: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.2

MÜKERRER MADDE 20/B

Ek madde: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.2

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları 
üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi 
içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı 
telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için 
uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama 
paylaşım ve satış platformları üzerinden elde 
ettikleri kazançlar gelir vergisinden 
müstesnadır.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de 
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kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu 
faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu 
hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara 
aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi 
itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu 
maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan 
edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 
94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat 
yapılmaz.

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka
 faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da 
iratlarının bulunması istisnadan 
faydalanmalarına engel değildir.

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 
103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü 
gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete
 ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen 
şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan 
faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü
 maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat 
yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit 
edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan 
vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle 
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat 
oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak 
suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

7388 sayılı kanunun 2 nci maddesi 1/1/2022 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer.

Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç 
istisnası
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Ek kenar başlığı: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.3

MÜKERRER MADDE 20/C

Ek madde: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.3

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 
tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden
 müstesnadır.

Basit usulde ticari kazancın tesbiti Basit usulde ticari kazancın tesbiti

Değişik kenar başlığı: 22.07.1998 t. 4369 s. K. 
m.31

Değişik kenar başlığı: 22.07.1998 t. 4369 s. K. 
m.31

MADDE 46 MADDE 46

Değişik madde: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.31 Değişik madde: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.31

47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz 
olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz 
olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde 
elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların 
alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark 
yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi 
olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde 
yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve
 beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. 
Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve 
Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç,
 bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler 
ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda
 yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere 
tabidirler.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde 
elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların 
alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark 
yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi 
olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde 
yazılı tutarlara göre hesaplanır. Kazançları bu 
usulde tespit edilenler, kazancın tespiti ve Vergi 
Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, 
bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler 
ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda
 yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere 
tabidirler.

Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.4

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, 
faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile 
hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda 
saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, 
mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının 
oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 

Kazançları bu usulde tespit edilen mükellefler, 
faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile 
hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda 
saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin kayıtları, 
mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının 
oluşturdukları bürolarda tutulur. Bu bürolarda 
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13/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki 
almış yeterli sayıda meslek mensubunun 
çalıştırılması zorunludur. Bu büroların kayıt, tasdik 
ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer 
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

13/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki 
almış yeterli sayıda meslek mensubunun 
çalıştırılması zorunludur. Bu büroların kayıt, tasdik 
ve vergi dairesine karşı yükümlülükleri ile diğer 
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.4

Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği 
veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun 
kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 
aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin 
hükümlere tabi olurlar.

Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği 
veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun 
kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 
aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin 
hükümlere tabi olurlar.

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci maddede
 yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar 
ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. Ortaklarından 
birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan 
ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kazancı da 
gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde 
çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de 
iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden 
hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci 
maddenin 2 numaralı bendi ile 48 inci maddede yer 
alan ölçülerden şahsi işine ait olanlara, 
ortaklıklardan hissesine düşen miktarların 
eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi işin mevcut 
olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin
 toplanması ile yetinilir.

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48 inci maddede
 yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar 
ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. Ortaklarından 
birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan 
ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kazancı da 
gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde 
çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de 
iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden 
hangisine tabi olacağı, 47 nci maddenin 2 numaralı
 bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi
 işine ait olanlara, ortaklıklardan hissesine düşen 
miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi 
işin mevcut olmaması halinde, muhtelif 
ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir.

Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.4

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini 
takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı 
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 
Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden 
yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler 
dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen 
takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe 
başlama tarihinden itibaren gerçek usulde 
vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen 
mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları 
taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş 
hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük 

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini 
takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı 
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 
Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden 
yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler 
dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen 
takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe 
başlama tarihinden itibaren gerçek usulde 
vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen 
mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları 
taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş 
hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük 
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olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın 
gerçekleşmesini takip eden takvim yılından 
başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve 
çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında 
devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte 
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit 
usulde vergilendirilmezler.

olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın 
gerçekleşmesini takip eden takvim yılından 
başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve 
çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında 
devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte 
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
düzenledikleri tespit edilenlerin kazançları hiçbir 
suretle basit usulde tespit edilmez.

Değişik fıkra: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.7 Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.4

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden
 mükellefler ile basit usulün şartlarını 
kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye 
başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk 
tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl 
geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin
 eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden
 mükellefler ile basit usulün şartlarını 
kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye 
başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk 
tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl 
geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin
 eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

Ek fıkra: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.7 Ek fıkra: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.7

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
 belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
 belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ek fıkra: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.7 Ek fıkra: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.7

7388 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer.

Diğer indirimler Diğer indirimler

Değişik kenar başlığı: 16.07.2004 t. 5528 s. K. 
m.28

Değişik kenar başlığı: 16.07.2004 t. 5528 s. K. 
m.28

MADDE 89 MADDE 89

Değişik madde: 16.07.2004 t. 5228 s. K. m.28 Değişik madde: 16.07.2004 t. 5228 s. K. m.28

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki 
indirimler yapılabilir:

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki 
indirimler yapılabilir:

1. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin 1. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin 
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yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde 
işverenler tarafından ücretliler adına bireysel 
emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu 
bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim 
ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) 
mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 
hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile 
ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, 
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri 
(Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de 
bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde 
akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde 
edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde 
edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması 
sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, 
eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri 
halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden 
indirilir.).

yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde 
işverenler tarafından ücretliler adına bireysel 
emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu 
bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim 
ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) 
mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 
hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile 
ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, 
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri 
(Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de 
bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde 
akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde 
edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde 
edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması 
sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, 
eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri 
halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden 
indirilir.).

Değişik bent: 25.04.2013 t. 6462 s. K. m.1 Değişik bent: 25.04.2013 t. 6462 s. K. m.1

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına
 kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve 
belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki 
katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 
yetkilidir.

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına
 kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve 
belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki 
katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 
yetkilidir.

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, 
Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden 
alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 
mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin 
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları 
(mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve 
sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden 
yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu 
hükümden yararlanarak matrahlarından 
indiremezler).

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, 
Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden 
alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 
mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin 
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları 
(mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve 
sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden 
yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu 
hükümden yararlanarak matrahlarından 
indiremezler).

Değişik bent: 30.12.2004 t. 5281 s. K. m.43 Değişik bent: 30.12.2004 t. 5281 s. K. m.43

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan engellilerin 
beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan 
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usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen 
gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre 
hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla 
yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek 
erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da 
yararlanır.).

esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu 
indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi 
bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı 
(tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.).

Değişik bent: 25.04.2013 t. 6462 s. K. m.1 Değişik bent: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.5

7388 sayılı kanunun 5 nci maddesi 1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer.

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına 
çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler 
için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına 
çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler 
için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul,
 sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli 
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak 
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile
 mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi 
olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen 
tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
 merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin 
inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî 
bağış ve yardımların tamamı.

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul,
 sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli 
yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak 
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile
 mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi 
olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen 
tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
 merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin 
inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî 
bağış ve yardımların tamamı.

Değişik bent: 20.02.2014 t. 6525 s. K. m.5 Değişik bent: 20.02.2014 t. 6525 s. K. m.5

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
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Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve 
yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve 
yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

Değişik bent: 30.12.2004 t. 5281 s. K. m.43 Değişik bent: 30.12.2004 t. 5281 s. K. m.43

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 
dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya 
da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya 
desteklenmesi uygun görülen;

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel 
idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 
dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya 
da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya 
desteklenmesi uygun görülen;

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan
 ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine, 

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan
 ulusal veya uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirilmesine, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, 
tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel
 mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 
katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya 
basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 
derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının 
sağlanmasına, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, 
tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel
 mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 
katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi 
manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya 
basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 
derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının 
sağlanmasına, 

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik
 ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm
 Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik
 ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm
 Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının 
bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının 
bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve 
yüzey araştırmalarına, 

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve 
yüzey araştırmalarına, 

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının 
yerinde korunması veya ülkemize ait kültür 
varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına, 

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının 
yerinde korunması veya ülkemize ait kültür 
varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına, 

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 
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h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür 
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el 
sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve 
güvenliklerinin sağlanmasına, 

h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür 
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el 
sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve 
güvenliklerinin sağlanmasına, 

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, 
sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye,
 stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı,
 her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film 
yapımına, 

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, 
sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda 
araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye,
 stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı,
 her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film 
yapımına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi
 ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği 
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi
 ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği 
tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 
çalışmalarına, 

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü 
bağış ve yardımların % 100’ü (Cumhurbaşkanı, 
bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına
 kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar 
çıkarmaya yetkilidir).

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü 
bağış ve yardımların % 100’ü (Cumhurbaşkanı, 
bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına
 kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar 
çıkarmaya yetkilidir).

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
 Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992
 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında 
yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor 
dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 
50’si.

8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
 Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992
 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında 
yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor 
dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 
50’si.

9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde 
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme 
harcamaları tutarının % 100’ü oranında 
hesaplanacak “Ar-Ge indirimi.

9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde 
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme 
harcamaları tutarının % 100’ü oranında 
hesaplanacak “Ar-Ge indirimi.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan 
ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan 
amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan 
amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden 
Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan 
ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan 
amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan 
amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden 
Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden 
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yararlanılacak harcamaların kapsamı ile 
uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 
belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.

yararlanılacak harcamaların kapsamı ile 
uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 
belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.

Mülga bent: 15.07.2016 t. 6728 s. K. m.15 Mülga bent: 15.07.2016 t. 6728 s. K. m.15

10. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım 
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı.

10. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım 
kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı.

Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 
Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

11. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay 
Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

Değişik bent: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.9 Değişik bent: 31.05.2012 t. 6322 s. K. m.9

12. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre 
girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların 
beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.

12. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre 
girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların 
beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.

Ek bent: 31.5.2012 t. 6322 s. K. m.9 Ek bent: 31.5.2012 t. 6322 s. K. m.9

13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, 
kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım,
 tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri 
işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet
 işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi
 olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren 
ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet 
veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin 
yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. 
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç 
tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya 
%100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin
 uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları 

13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, 
kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım,
 tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri 
işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 
mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet
 işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi
 olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren 
ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet 
veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden 
yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin 
yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. 
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç 
tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya 
%100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin
 uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları 
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belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak 
suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak 
suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı 
işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına 
kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal 
engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca 
karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin 
yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında korumalı 
işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için 
azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak 
indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari 
ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamaz.). 
Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine 
göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya tekrar 
kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı 
işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına 
kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal 
engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca 
karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin 
yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında korumalı 
işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için 
azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak 
indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari 
ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamaz.). 
Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine 
göre yüzde 150’ye kadar artırmaya veya tekrar 
kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 
8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun 
mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç 
istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden 
yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul
 ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 
8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun 
mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç 
istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden 
yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul
 ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).

Ek bent: 29.01.2016 t. 6663 s. K. m.2 Mülga bent: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.5

7388 sayılı kanunun 5 nci maddesi 1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer.

16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli 
ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci 
maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili 
kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 
yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik 

16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli 
ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci 
maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili 
kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 
yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik 
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ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri 
mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın 
%50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu 
kapsamda sayılan;

ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri 
mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın 
%50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu 
kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması,

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 
2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç 
tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı
 Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı
 Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve 
sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar 
artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve 
sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar 
artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.

Ek bent: 11.11.2020 t. 7256 s. K. m.16 (1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.)

Ek bent: 11.11.2020 t. 7256 s. K. m.16 (1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.)

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, 
bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal
 veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir 
Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, 
bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal
 veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir 
Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

Yıllık beyannamenin verilmesi Yıllık beyannamenin verilmesi
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MADDE 92 MADDE 92

Değişik madde: 19.02.1963 t. 202 s. K. m.46 Değişik madde: 19.02.1963 t. 202 s. K. m.46

Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart 
ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, 
gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî 
kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın 
Şubat ayının başından yirmibeşinci günü 
akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi tarha 
yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de 
vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu 
yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, 
işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi 
birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya 
taahhütlü olarak posta ile gönderilir.

Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart 
ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar 
tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi 
dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi 
muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin,
 Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri 
birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin 
bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü 
olarak posta ile gönderilir.

Değişik fıkra: 28.03.2007 t. 5615 s. K. m.10 Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.6

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 
gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay 
içinde verilir.

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 
gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay 
içinde verilir.

Vergi tevkifatı Vergi tevkifatı

MADDE 94 MADDE 94

Değişik madde: 26.12.1993 t. 3946 s. K. m.22 Değişik madde: 26.12.1993 t. 3946 s. K. m.22

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu 
müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş 
ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların 
iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai 
kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı 
esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki 
bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak 
ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları 
sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu 
müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş 
ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların 
iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai 
kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı 
esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki 
bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak 
ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları 
sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 
mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci 
maddede yazılı olup ücret sayılan edemelerden 
(istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci 
maddede yazılı olup ücret sayılan edemelerden 
(istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü 
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maddelere göre, maddelere göre, 

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu 
işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere 
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç);

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu 
işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere 
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç);

Değişik: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.81 Değişik: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.81

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek 
işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek 
işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 

b) Diğerlerinden, b) Diğerlerinden, 

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla 
bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak 
bedellerinden, 

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla 
bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak 
bedellerinden, 

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent 
haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, 

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent 
haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, 

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların 
kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların 
kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait 
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara 
yapılan kira ödemelerinden, 

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait 
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara 
yapılan kira ödemelerinden, 

Değişik bent: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.48 Değişik bent: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.48

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması 
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, 

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması 
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, 

d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve 
kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik 
statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması 
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, 

d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve 
kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik 
statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması 
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, 

Ek bent: 31.5.2012 t. 6322 s. K. m.10 Ek bent: 31.5.2012 t. 6322 s. K. m.10

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi 
Kanununun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi 
Kanununun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, 

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, 

b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam 
mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi 

b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam 
mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi 

Gelir Vergisi Kanunu

Sayfa 14/29



mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf 
olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr 
paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz.), 

mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf 
olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr 
paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz.), 

Değişik bent: 09.04.2003 t. 4842 s. K. m.12 Değişik bent: 09.04.2003 t. 4842 s. K. m.12

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef 
gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de 
bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı 
elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden 
muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci 
maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye
 eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), 

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef 
gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de 
bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı 
elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden 
muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci 
maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye
 eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), 

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana 
merkeze aktarılan tutarı üzerinden, 

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana 
merkeze aktarılan tutarı üzerinden, 

c) (…) c) (…) 

Mülga bent: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.49 Mülga bent: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.49

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil),

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil),

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

a) Devlet tahvili faizlerinden, a) Devlet tahvili faizlerinden, 

b) Hazine bonosu faizlerinden, b) Hazine bonosu faizlerinden, 

c) Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık
 kiralama şirketleri ve Özelleştirme İdaresince 

c) Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık
 kiralama şirketleri ve Özelleştirme İdaresince 
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çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, 

Değişik bent: 31.5.2012 t. 6322 s. K. m.10 Değişik bent: 31.5.2012 t. 6322 s. K. m.10

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 

f) İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı
 kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye 
piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz 
gelirlerinden, 

f) İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı
 kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye 
piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz 
gelirlerinden, 

Ek bent: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.29 Ek bent: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.29

g) Diğerlerinden, g) Diğerlerinden, 

8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve
 vakıflar, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan
 vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile 
dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,
 meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi 
partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)

8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve
 vakıflar, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan
 vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile 
dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,
 meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi 
partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile 
özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına 
ödenen kar paylarından, 

a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile 
özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına 
ödenen kar paylarından, 

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen 
faizlerden, 

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen 
faizlerden, 

c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen 
faizlerden, 

c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen 
faizlerden, 

d) Diğerlerinden, d) Diğerlerinden, 

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
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emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil).

emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil).

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr 
paylarından, 

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr 
paylarından, 

b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr
 paylarından, 

b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr
 paylarından, 

c) Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma 
hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından, 

c) Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma 
hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından, 

10. a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 
tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından 
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına 
ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, 
düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının 
oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce 
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan 
komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, 

10. a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 
tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından 
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına 
ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, 
düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının 
oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce 
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan 
komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, 

Değişik bent: 31.05.2012 t. 6332 s. K. m.10 Değişik bent: 31.05.2012 t. 6332 s. K. m.10

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş 
akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı 
dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu 
faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve 
benzeri ödemelerden, 

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş 
akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı 
dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu 
faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve 
benzeri ödemelerden, 

11. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsüller ve 
hizmetler için yapılan ödemelerden;

11. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsüller ve 
hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su 
avcılığı mahsülleri için, 

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su 
avcılığı mahsülleri için, 

b) Diğer zirai mahsuller için, b) Diğer zirai mahsuller için, 

c) Ziraai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler 
için, 

c) Ziraai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler 
için, 

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir destekli ve 
alternatif ürün ödemeleri için, 

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir destekli ve 
alternatif ürün ödemeleri için, 
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Ek bent: 28.06.2001 t. 4697 s. K. m.8 Mülga bent: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.7

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri 
nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, 

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri 
nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, 

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve 
hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve 
hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

Değişik bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.81 Değişik bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.81

14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)

14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)

Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik bent: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) 
numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul 
sermaye iratlarından

15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) 
numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul 
sermaye iratlarından

Ek bent: 28.06.2001 t. 4697 s. K. m.8 Ek bent: 28.06.2001 t. 4697 s. K. m.8

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı 
bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı 
bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından

c) (…) c) (…) 

Mülga bent: 13.06.2012 t. 6327 s. K. m.9 Mülga bent: 13.06.2012 t. 6327 s. K. m.9

16. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) 
numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul 
sermaye iratlarından, 

16. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) 
numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul 
sermaye iratlarından, 

Ek bent: 13.06.2012 t. 6327 s. K. m.9 Ek bent: 13.06.2012 t. 6327 s. K. m.9

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı 
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bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, 

bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, 

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı 
bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, 

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı 
bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, 

17. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (17) numaralı 
bendi kapsamındaki menkul sermaye iratlarından, 

17. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (17) numaralı 
bendi kapsamındaki menkul sermaye iratlarından, 

Ek bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.65 Ek bent: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.65

18. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin 
yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden,

18. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin 
yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden,

Ek bent: 20.08.2016 t. 6745 s. K. m.7 Ek bent: 20.08.2016 t. 6745 s. K. m.7

% 25 vergi tevkifatı yapılır. % 25 vergi tevkifatı yapılır.

Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip 
olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı 
düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 
sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup 
bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak 
suretiyle, Cumhurbaşkanınca ilan edilecek ülkelerde
 yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de 
yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri 
dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk 
ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu 
ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine 
veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına 
bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. 
Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak 
hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun 
fiyatlarla, deniz ve hava ulaştırma araçlarının 
kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin 
tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden 
geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden 
yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, 
faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî 
seviyesine kadar getirmeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin
 edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr 
payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri 
üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.

Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip 
olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı 
düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 
sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup 
bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak 
suretiyle, Cumhurbaşkanınca ilan edilecek ülkelerde
 yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de 
yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri 
dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk 
ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu 
ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine 
veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına 
bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. 
Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak 
hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun 
fiyatlarla, deniz ve hava ulaştırma araçlarının 
kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin 
tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden 
geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden 
yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, 
faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı 
belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî 
seviyesine kadar getirmeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin
 edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr 
payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri 
üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.
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Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra
 ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler 
tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra
 ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler 
tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.

Ek fıkra: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.16 Ek fıkra: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.16

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri 
kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri 
kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde 
iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık 
paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar 
sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde 
tescil edildiği tarih,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde 
iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık 
paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar 
sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde 
tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında 
elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden 
çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma 
tarihi,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında 
elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden 
çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma 
tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl 
içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri 
veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile 
hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari 
değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden 
itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl 
içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri 
veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile 
hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari 
değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden 
itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar 
üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu 
fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir 
vergiden mahsup edilemez. Cumhurbaşkanı, tam 
mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa 
İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören 
paylarının toplam payları içindeki oranına, geri 
alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören 
paylardan olup olmamasına, tam mükellef 
kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef
 sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer 
gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da 
birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir 
katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit 
etmeye yetkilidir.

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar 
üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu 
fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir 
vergiden mahsup edilemez. Cumhurbaşkanı, tam 
mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa 
İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören 
paylarının toplam payları içindeki oranına, geri 
alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören 
paylardan olup olmamasına, tam mükellef 
kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef
 sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer 
gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da 
birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir 
katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit 
etmeye yetkilidir.
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Ek fıkra: 11.11.2020 t. 7256 s. K. m.17 Ek fıkra: 11.11.2020 t. 7256 s. K. m.17

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin 
yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat; 
ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine 
münhasırdır.

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin 
yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat; 
ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine 
münhasırdır.

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının 
yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde 
tutulur.

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının 
yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde 
tutulur.

Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine 
göre üzerinden vergi tevfikatı yapılan kurum 
kazancından kar payı alanlara, tevkif suretiyle 
alınan vergi red ve iade olunmaz.

Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine 
göre üzerinden vergi tevfikatı yapılan kurum 
kazancından kar payı alanlara, tevkif suretiyle 
alınan vergi red ve iade olunmaz.

Değişik fıkra: 09.04.2004 t. 4842 s. K. m.12 Değişik fıkra: 09.04.2004 t. 4842 s. K. m.12

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak 
suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki;

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak 
suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki;

Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

- Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler 
itibariyle, 

- Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler 
itibariyle, 

- 6, 7, 8, 9 ve 17 numaralı bentlerde yer alan 
kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul 
kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile 
bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki 
borsa para piyasasında değerlendirilen paralara 
ödenen faizler için, 

- 6, 7, 8, 9 ve 17 numaralı bentlerde yer alan 
kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul 
kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile 
bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki 
borsa para piyasasında değerlendirilen paralara 
ödenen faizler için, 

Değişik: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.65 Değişik: 04.07.2012 t. 6353 s. K. m.65

- 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan 
menkul sermaye iratları kapsamına giren Devlet 
tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut 
İdaresi ile Kamu Ortaklığı idaresince çıkartılan 
menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için
 (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam kurum 
hasılatı içindeki payına göre hesaplanır), 

- 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan 
menkul sermaye iratları kapsamına giren Devlet 
tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut 
İdaresi ile Kamu Ortaklığı idaresince çıkartılan 
menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için
 (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam kurum 
hasılatı içindeki payına göre hesaplanır), 
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- 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri 
üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai 
mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp
 satılmadığına veya destekleme kapsamında alım 
yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet 
kapsamında ifa edilen hizmetler için de faaliyetin 
türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve 
makinalarla verilen hizmetlere veya zirai işletmenin 
başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle 
yapılmasına göre,

- 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri 
üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai 
mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp
 satılmadığına veya destekleme kapsamında alım 
yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet 
kapsamında ifa edilen hizmetler için de faaliyetin 
türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve 
makinalarla verilen hizmetlere veya zirai işletmenin 
başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle 
yapılmasına göre,

Değişik: 25.05.1995 t. 4108 s. K. m.23 Değişik: 25.05.1995 t. 4108 s. K. m.23

- 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme 
yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına, 
ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, 
emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş 
grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına 
göre,

- 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme 
yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına, 
ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, 
emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş 
grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına 
göre,

Değişik: 25.05.1995 t. 4108 s. K. m.23 Değişik: 25.05.1995 t. 4108 s. K. m.23

- Birinci fıkranın (15) ve (16) numaralı bentlerinde 
yer alan menkul sermaye iratlarından; prim ve katkı 
paylarının, ücretin safi tutarı ile ticari kazancın 
tespitinde veya diğer gelir unsurlarına ilişkin gelir 
vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp 
yapılmadığına, indirim konusu yapılması halinde 
indirime esas süreye, Devlet katkısı elde edilip 
edilmediğine veya Devlet katkısı elde edilen süreye,
 sigortalı ve katılımcıların kalış sürelerine ve ayrılma
 biçimlerine göre,

- Birinci fıkranın (15) ve (16) numaralı bentlerinde 
yer alan menkul sermaye iratlarından; prim ve katkı 
paylarının, ücretin safi tutarı ile ticari kazancın 
tespitinde veya diğer gelir unsurlarına ilişkin gelir 
vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp 
yapılmadığına, indirim konusu yapılması halinde 
indirime esas süreye, Devlet katkısı elde edilip 
edilmediğine veya Devlet katkısı elde edilen süreye,
 sigortalı ve katılımcıların kalış sürelerine ve ayrılma
 biçimlerine göre,

Ek: 13.06.2012 t. 6327 s. K. m.9 Ek: 13.06.2012 t. 6327 s. K. m.9

Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de 
kullanılabilir.

Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de 
kullanılabilir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle 
iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve 
karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra 
kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak 
suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat 
nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle 
iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve 
karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra 
kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak 
suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.
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Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya 
aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu 
tutabilir.

Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya 
aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu 
tutabilir.

Ek fıkra: 12.06.2002 t. 4761 s. K. m.2 Ek fıkra: 12.06.2002 t. 4761 s. K. m.2

Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden tahakkuk eden 
vergilerde ödeme

Yıllık beyana tabi gelirler üzerinden tahakkuk eden 
vergilerde ödeme

MADDE 117 MADDE 117

Değişik madde: 09.04.2003 t. 4842 s. K. m.14 Değişik madde: 09.04.2003 t. 4842 s. K. m.14

1. Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken 
beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk 
ettirilen gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında;

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden 
tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz 
aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

2. Mart ayı içerisinde verilmesi gereken 
beyanname ile bildirilen gelir üzerinden 
tahakkuk ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz 
aylarında;

Olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Değişik bent: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.8

7388 sayılı kanunun 8 nci maddesi 1/1/2021 
tarihinden itibaren elde edilen kazançlara 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer.

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı ziraî 
kazançtan oluşan mükellefler hakkında gerekli 
görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, 
belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel 
ödeme zamanları tayin edebilir.

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı ziraî 
kazançtan oluşan mükellefler hakkında gerekli 
görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, 
belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel 
ödeme zamanları tayin edebilir.

Geçici vergi Geçici vergi

MÜKERRER MADDE 120 MÜKERRER MADDE 120

Değişik madde: 11.08.1999 t. 4444 s. K. m.2 Değişik madde: 11.08.1999 t. 4444 s. K. m.2
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Ticari kazanç sahipleri (basit usulde 
vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı 
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup
 edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki 
kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (
indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun 
değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) 
belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık 
kazançları (42 nci madde kapsamına giren 
kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef 
olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) 
üzerinden, 103 üncü maddede yer alan tarifenin 
ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi 
öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında 
dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden 
tespit edilebilir.

Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı 
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup
 edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki 
kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili 
hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen 
üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103 üncü 
maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine 
uygulanan oranda geçici vergi öderler. Şu kadar
 ki; 42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile 
noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden
 sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil
 edilmez. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında
 Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu Kanunda düzenlenen indirim ve
 istisnalar dikkate alınır. Dönem sonundaki mal 
mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de 
tespit edilerek, geçici vergi matrahının 
hesabında dikkate alınabilir.

Değişik fıkra: 09.04.2003 t. 4842 s. K. m.37 Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.9

Cumhurbaşkanı geçici vergi dönemlerini üç aya 
indirmeye, geçici verginin beyan süresini üç aylık 
dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü, ödeme 
süresini ise onyedinci günü akşamı olarak 
belirlemeye yetkilidir.

Cumhurbaşkanı geçici vergi dönemlerini üç aya 
indirmeye, geçici verginin beyan süresini üç aylık 
dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü, ödeme 
süresini ise onyedinci günü akşamı olarak 
belirlemeye yetkilidir.

Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Mülga fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.9

Hesaplanan geçici vergi, altı aylık dönemi izleyen 
ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı 
olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci 
günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde 
tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede 
belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) 
hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen 
ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı 
olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci 
günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde 
tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede 
belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) 
hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

Değişik fıkra: 28.03.2007 t. 5615 s. K. m.10 Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.9

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere 
ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan 
edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu 
kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh 
edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen 
geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve 

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere 
ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan 
edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu 
kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh 
edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen 
geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve 
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ceza tahsil edilir. ceza tahsil edilir.

Bir önceki takvim yılında altışar aylık dönemler 
halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi,
 yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup 
edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi 
tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep 
edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.

Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler 
halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi,
 yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup 
edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi 
tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep 
edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.

Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.9

İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi 
izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez.

İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi 
izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez.

Geçici vergi uygulamasına ilişkin usuller Maliye 
Bakanlığınca tespit edilir.

Geçici vergi uygulamasına ilişkin usuller Maliye 
Bakanlığınca tespit edilir.

7388 sayılı kanunun 9 uncu maddesi 2022 yılı 
vergilendirme dönemine ilişkin verilecek 
beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi

Yeniden düzenleme: 23.02.2017 t. 6824 s. K. m.4 Yeniden düzenleme: 23.02.2017 t. 6824 s. K. m.4

MÜKERRER MADDE 121 MÜKERRER MADDE 121

Yeniden düzenleme: 23.02.2017 t. 6824 s. K. m.4 Yeniden düzenleme: 23.02.2017 t. 6824 s. K. m.4

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir 
vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi 
mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde 
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri 
ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları 
hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden 
hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir 
veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki 
hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 
milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek 
tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması 
durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar 

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir 
vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi 
mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde 
faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri 
ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları 
hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden 
hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir 
veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki 
hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 
milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek 
tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması 
durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar 
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vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi 
izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine 
tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.
 Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve 
iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin 
yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki
 faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam 
gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate 
alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas 
alınarak tespit edilir.

vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi 
izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine 
tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.
 Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve 
iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin 
yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki
 faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam 
gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate 
alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas 
alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş 
(Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 
olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla 
veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın 
ihlali sayılmaz.) olması,

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş 
(Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 
olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla 
veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın 
ihlali sayılmaz.) olması,

Değişik bent: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.18 
(1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girer.)

Değişik bent: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.18 
(1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girer.)

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde 
haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla 
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 
bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş 
yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun uzlaşma ya da düzeltme 
hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış 
olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde 
kesinleşmiş olması koşuluyla vergi 
beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen,
 re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat 
bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için 
geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar 
sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal
 edilmiş sayılmaz.),

Değişik bent: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.10

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği 
tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi
 beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin 
ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği 
istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak 
ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları 
gereği doğan iade alacaklarından mahsuben 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği 
tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi
 beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin 
ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği 
istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak 
ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları 
gereği doğan iade alacaklarından mahsuben 
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yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra
 söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben 
ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına 
düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen 
vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın 
%10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş 
vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, 
tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine 
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların 
sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen 
tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün 
bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal 
edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları 
ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde
 vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra
 söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben 
ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına 
düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen 
vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın 
%10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş 
vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, 
tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine 
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların 
sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen 
tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün 
bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal 
edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları 
ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde
 vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

Değişik bent: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.18 
(1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girer.)

Değişik bent: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.18 
(1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girer.)

şarttır. şarttır.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu 
yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde 
hükümlerinden yararlanamazlar.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu 
yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan 
fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde 
hükümlerinden yararlanamazlar.

Bu madde kapsamında vergi indiriminden 
yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 
taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili 
vergilendirme döneminde indirim uygulaması 
dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 
bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir 
vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu 
yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan 
sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların 
kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu 
takdirde indirim uygulaması dolayısıyla 
ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 
yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden 
takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu madde kapsamında vergi indiriminden 
yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 
taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili 
vergilendirme döneminde indirim uygulaması 
dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir.
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Değişik fıkra: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.10

Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, 
yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, 
muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi 
dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi 
ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi 
ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 
verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergileri ifade eder.

Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, 
yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, 
muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi 
dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi 
ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi 
ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 
verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergileri ifade eder.

Değişik fıkra: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.18 
(1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girer.)

Değişik fıkra: 05.12.2019 t. 7194 s. K. m.18 
(1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 
uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girer.)

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 
oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra 
kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye;
 Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla 
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 
oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra 
kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye;
 Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45 Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.45

GEÇİCİ MADDE 92

Ek madde: 14.10.2021 t. 7338 s. K. m.11

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 
tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif 
edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin 
düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha 
yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava 
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri 
şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil 
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tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci 
maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre 
hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere 
vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce 
verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar 
uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine 
bakılmaksızın işlem yapılmaz, idarece de açılmış
 davalar sürdürülmez, faiz, yargılama giderleri 
ve vekâlet ücretine hükmedilmez, 
hükmedilmişse ödenmez. Hakkında kesinleşmiş 
yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili 
olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.
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