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1>Binek otomobillerin değeri ÖTV+KDV dahil 320 bin TL ye (veya ÖTV+KDV hariç değeri 170 bin TL 

ye veya 2.el alınmış ise alım değeri 330 bin TL ye)  kadarlık kısmına amortisman ayrılabilecek >üstü 

ayrılsa bile KKEG olacak. 

2>Binek otomobil alımında ÖTV+KDV toplamının sadece 150 bin TL lik kısmı doğrudan gider 

yazılabilecek. 

3>Binek otomobil araç başına aylık 6.000 TL ye kadarlık kira bedelleri giderleştirilebilecek, aşan 

kısmı KDV si ile birlikte KKEG olacak. 

4>Binek otomobillere ilişkin giderlerin %70 i gider sayılacak, aşan kısmı KDV si ile birlikte KEEG 

olacak. 

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

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

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine eklenen parantez içi hüküm 

uyarınca, binek otomobillerinin iktisabında özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) 

toplamının en fazla 150.000 TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. 

1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 

yürürlüğe giren bu hükümdeki 115.000 TL’lik tutar, 2021 yılında 150.000 TL olarak uygulanacaktır. 

Yukarıda ticari kazançlar açısından binek otomobil giderlerine getirilen sınırlama, serbest meslek 

erbabı için de (GVK md. 68) geçerlidir. Buna göre serbest meslek kazancının tespitinde; binek 

otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının 2021 yılında en fazla 150.000 TL’ye kadar 

olan kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. 

>>>>Binek otomobillerine ilişkin amortisman sınırı 

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine eklenen parantez içi hükümle, 

binek otomobilleri üzerinden ayrılabilecek amortismanlara da sınırlama getirilmiştir. 

Buna göre ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 150.000 TL’yi, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği 

veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 330.000 TL’yi 

aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar indirilebilecektir. 

1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 

yürürlüğe giren bu hükümdeki tutarlar, 2021 yılında sırasıyla 170.000 TL ve 330.000 TL olarak 

uygulanacaktır. 

Yukarıda ticari kazançlar açısından binek otomobil amortisman giderlerine getirilen sınırlama, serbest 

meslek erbabı için de (GVK md. 68) geçerlidir. Buna göre serbest meslek kazancının tespitinde; ÖTV 



ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 2021 yılında 170.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline 

eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 2021 

yılında 330.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu 

tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir. 

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

ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

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

bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir. 

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

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

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

otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 

115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” 

“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin 

giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)” 

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer 

vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği 

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

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

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

yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)” 

MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerine 

sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir. 

“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, 

söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği 

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

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

uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)” 

“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek 

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

otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 

115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” 

 

 


