
KONU: MART 2021 DE VERİLECEK 2020 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN EVRAK VE BELGELERİN 

TOPLANMASI HK. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu esaslarına göre, 

2021 Mart ayı içinde verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannameleriniz için 2020 yılının sonlarına 

geldiğimiz şu günler de gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek evrak ve belgeleri, 

EN GEÇ BU AYIN SONUNA KADAR toparlamanız gerekir. 

Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır; 

1-Hayat/Şahıs sigorta primleri, 

2- Eğitim ve sağlık harcamaları, 

3- Bağış ve yardımlar, 

4- Sponsorluk harcamaları, 

5- Ar-Ge harcamaları, 

6- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar, 

7- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve 

yardımlar, 

8- Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi, 

9- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet 

veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim 

Yukarıda saydığımız harcamaları detaylandırmak gerekir ise: 

-Beyan edilen gelirin %15 ‘ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak 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 primlerinin tamamı, 

-Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak 

yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, 

-Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen 

gelirlerine aynı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim tutarı, 

-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 aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 

-Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin 

maliyet bedelinin tamamı, 

-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 harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü, 

-Sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si, 

-Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların 

tamamı, 

-İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan 

nakdi bağış ve yardımların tamamı, 

-Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 9.000.-TL sına kadar olan kısmı istisnadır. 

-BAĞKUR ÖDEME DEKONTLARI 

GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA KONUT KİRA GİDERLERİ İÇİN İSE: 

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek 

tutarları indirilebilir. 

➢ Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör 

giderleri, 

➢ Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare 

giderleri, 

➢ Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, 

➢ Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri, 

➢ Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap 

bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata 

uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2015 yılından önce iktisap edilen 

konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.) 

➢ İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet 

gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller %5’lik gider 

indiriminden yararlanamayacaktır.  

➢ Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından 

belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, 

➢ Amortismanlar, 

➢ Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve 

idame giderleri, 

➢ Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, 

➢ Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira 

bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) 



Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir 

süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri 

Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz. 

➢ Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, 

ziyan ve tazminatlar. 

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip 

eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

 


