
 



 

 

İÇİNDEKİLER 

 

A. Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ( s.2-4 ) 

B. Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ( s.5-8 ) 

C. Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ( s.9-13 ) 

D. Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ( s.14-23 ) 

E. Ücret Gelir Vergisi ( s.24- 46 ) 

F. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ( s.47-49 ) 

G. Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar) İçin Kira Geliri Beyanı ( s.50- 52 ) 

H. Geç. 67. Md. Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Gelir Vergisi ( s.53- 61 ) 

İ. Hazır Beyan Sistemi ( s.62-63 ) 

 

 



 

2                                                                                 

A. KİRA GELİRİ İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI 

 

Kira geliri elde eden mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde 

vereceklerdir. 

 

Kimler Beyanname Vermelidir? 

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; 

● Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2016 yılı için 3.800 TL) aşanlar, işyeri kira 

gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 

(2016 yılı için 30.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının 

tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna 

edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.) 

● Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna 

uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2016 yılı için 1.580 TL) aşanlar yıllık 

beyanname vereceklerdir. 

 

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2016 yılı için istisna tutarı 

3.800 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve 

beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Örnek: Mükellef (A), 2016 yılında meskenini aylık 300 TL’den kiraya vermiş ve yıllık 3.600 TL kira geliri 

elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.800 TL’nin altında olduğundan 

beyan edilmeyecektir. 

İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira 

gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki 

kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. 

Ayrıca, 3.800 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, 

menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri saf tutarları toplamı 

2016 yılı için 110.000 TL’yi aşanlar, 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. 

 

 Konutlardan elde edilen kira gelirleri 01-25 Mart 2017 tarihleri arasında (25 Mart 2017 tarihi hafta 

sonuna rastladığından beyannameler 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir.) 

beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2016 yılı için 3.800 TL’lik istisnadan yararlanılamaz 

 

Kira Gelirinin Tespitinde Gider Yöntemleri 

Kira gelirinin tespitinde Götürü Gider Yöntemi ve Gerçek Gider Yöntemi olmak üzere iki yöntem 

bulunmaktadır. Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. 

Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider 

yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Götürü gider 

yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i 

oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. (Hakları kiraya verenler, 

götürü gider yöntemini uygulayamazlar.) 
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Örnek: Mükellef (B), üç dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 26.000 TL, 21.000 TL ve 13.000 

TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. 

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

Mükellefin, 2016 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri: 

26.000 + 21.000 + 13.000 = 60.000 TL’ dir. 

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa  

Uygulanacaktır. 

 

Konut Kira Geliri  60.000 TL 

Vergiden İstisna Tutar  3.800 TL 

Kalan (60.000 - 3.800)  56.200 TL 

%25 Götürü Gider (56.200 x %25)  14.050 TL 

Vergiye Tabi Gelir (56.200 - 14.050)  42.150 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi  8.650,50 TL 

Damga Vergisi  51,40 TL 

 

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, brüt kira geliri tutarından Gelir Vergisi Kanunu 74 üncü 

maddesinde sayılan giderlerin gerçek tutarlarını indirebilirler. Mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili 

belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince 

istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması 

durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri saf hasılattan indirilemeyecektir. 

Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. 

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat*)/Toplam Hasılat 

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası 

 

Örnek: Mükellef (C), sahibi olduğu konutu 2016 yılında kiraya vermiş olup, 32.000 TL kira geliri elde 

etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 8.000 TL harcama yapmış olup, 

gerçek gider yöntemini seçmiştir. 

Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 8.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi 

hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. 

Vergiye Tabi Hasılat  = 32.000 – 3.800 =28.200 TL 

İndirilebilecek Gider = (8.000 x 28.200) / 32.000 

                                     = 7.050 TL 

 

İşyeri Kira Ödemelerinde Vergi Kesintisi 

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 

maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) 

yapmak zorundadırlar. 

Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir 

vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. 

 

Örnek: Mükellef (D), 2016 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 32.000 TL ve işyeri olarak kiraya 

verdiği dairesinden ise 60.500 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 
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12.100 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini 

seçmiştir. Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (28.200 + 60.500 =) 

88.700 TL, 2016 yılı için beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira 

geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip 

beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. 

 

2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 
 

12.600 TL'ye kadar  % 15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası  % 20 

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası  % 27 

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası % 35 

 

Kira Gelirinin Beyanı 

Kira geliri elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01-25 Mart 2017 tarihleri arasında 

vermeleri gerekmektedir. 25 Mart 2017 tarihi hafta sonuna rastladığından beyannameler 27 Mart 2017 

Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir. 

● Beyannameler bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebilir. 

● Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı 

kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi elektronik ortamda doğrudan 

gönderilebileceği gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla 

da gönderilebilir. 

● Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebilir. Sadece kira geliri elde 

eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi 

dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi 

İletişim Merkezini (VİMER-4440189) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek 

beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır 

 

Ödeme Yeri Ve Zamanı 

Mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte; 

● Bağlı bulunulan vergi dairesine, 

● Bağlı bulunulan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, 

● Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine, 

● www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir. 
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B. MENKUL SERMAYE İRADI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI 

 

Menkul sermaye iradı elde eden gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki 

açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir. 

 

Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler 

● Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri), 

● İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve 

komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar), 

● Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları, 

● Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, 

Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere), 

● Her çeşit alacak faizleri, 

● Mevduat faizleri, 

● Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller, 

● İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında 

alınan para ve ayınlar, 

● Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 

● Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar 

payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul 

kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil), 

● Repo gelirleri, 

● Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 

ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları, 

● Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları, 

● Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye 

piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler. 

 

Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi 

Gerçek kişilerce 2016 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı 30.000TL’yi aşması halinde, 

bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.580 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname 

ile beyan edilecektir. 

Menkul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer 

almaktadır. 

Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları: Aşağıda sayılan menkul sermaye 

iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. 

Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez. 

1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan; 

● Mevduat faizleri, 

● Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, 

● Repo Kazançları. 
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2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından 

ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin 

içerdiği irat tutarları. 

3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde 

elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları. 

4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi 

ortaklarca elde edilen kar payları. 

1.580TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları: 

1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, 

2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01/01/2006 

tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), 

3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında 

alınan para ve ayınlar, 

4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, 

5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.), 

6. Her çeşit alacak faizleri. 

Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye 

iratları 1.580 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir. 

Burada bahsedilen 1.580 TL’lik tutar bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde 

dikkate alınacak bir haddir. Buna göre, menkul sermaye iradı olarak elde edilen gelir 1.580 TL’yi aşıyorsa, 

elde edilen gelirin tamamı beyan edilecektir. Bu had yukarıda belirtilen gelirlerin her biri için ayrı ayrı 

uygulanmayacak olup, bu gelirler ile vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan diğer menkul 

sermaye iratlarının toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

30.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları 

1. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut 

İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen 

gelirler 

2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama 

şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifkalarından sağlanan gelirler, 

3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları. 

Elde edilen gelirin 30.000 TL’yi aşması halinde bu gelirlerin tamamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

Menkul sermaye iratları toplamının 30.000 TL’yi aşıp aşmadığının tespitinde, indirim oranı ve istisna 

uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının 

dikkate alınması gerekmektedir. 

01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere 

ilişkin Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59 uncu maddesinde yer alan istisna uygulaması 31/12/2007 

tarihinde son bulduğundan, 01/01/2008 tarihinden itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ve elden 

çıkarılması dolayısıyla elde edilen gelirler ile ilgili olarak istisna uygulaması söz konusu değildir. 

 

Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Kazanç ve İratlardan Yapılacak İndirimler 

Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen 

indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak 

indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
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Menkul Sermaye İratlarından indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır; 

1- Şahıs sigorta primleri, 

2- Eğitim ve sağlık harcamaları, 

3- Bağış ve yardımlar, 

4- Sponsorluk harcamaları, 

5- Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni 

ve nakdi bağışlar, 

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

yardımlar, 

7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi, 

8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk 

harcamaları, 

9-Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. 

 

Örnek: 01/01/2006 Tarihinden Önce TL Cinsinden İhraç Edilen Devlet Tahvili Faiz Gelirinin Beyanı Mükellef 

(A) 2016 yılında, 01/01/2006 tarihinden önce TL cinsinden ihraç edilmiş olan Devlet tahvilinden brüt 

500.000 TL tutarında faiz geliri elde etmiştir. Elde edilen Devlet tahvili faiz gelirine indirim oranı 

uygulandıktan sonra kalan tutar [500.000 TL – (500.000 TL x % 38,19)] = 309.050 TL olmaktadır. Söz 

konusu tahvilden elde edilen faiz geliri beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığından beyan edilecektir. Devlet 

tahvili faiz geliri % 0 oranda vergi kesintisine tabidir. Bu durumda ödenecek vergi aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır; 

 

Devlet tahvili faizi  500.000,00TL 

İndirim oranına isabet eden tutar (500.000 TL x % 38,19) 190.950,00TL 

Kalan Tutar (500.000 TL – 190.950 TL)  309.050,00TL 

Ödenecek Gelir Vergisi  99.917,50TL 

Ödenecek Damga Vergisi  51,40TL 

 

Beyannamenin Verilme Zamanı Ve Yeri 

1 Ocak - 31 Aralık 2016 döneminde elde edilen beyana tabi menkul sermaye iratlarının, Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannamesi ile 2017 yılının Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar (01– 25 Mart 2017) beyan 

edilmesi gerekmektedir.  

25 Mart 2017 tarihinin cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, resmi tatili izleyen ilk iş günü olan 27 Mart 

2017 Pazartesi gününe kadar beyannamenizi verebilirsiniz. 

Beyanname mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca beyannamenin 

hazır beyan sistemi aracılığıyla internet ortamında verilmesi de mümkün olmaktadır. 

 

Hazır Beyan Sistemi 

Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, 

menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin bu gelirlerine ilişkin 

beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına 

sunulduğu, kullanımı çok basit bir sistemdir. 

Bu sistemden, sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya 

birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. 
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Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

Hazır Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem hızlı, güvenilir, kolay ve 

masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunmaktadır. 

2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 

12.600 TL'ye kadar  % 15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası  % 20 

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası  % 27 

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası % 35 

 

Hesaplanan Gelir Vergisinin Ödeme Zamanı Ve Yeri 

2016 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi 2017 

yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek olup; 

● Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2017 tarihine kadar, 

● İkinci taksitin ise 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Hesaplanan gelir vergisi; 

● Bağlı bulunulan vergi dairesine, 

● Bağlı bulunulan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, 

● Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine, 

● www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir. 
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C. SERBEST MESLEK KAZANCI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI 

 

Serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki 

açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir. 

 

Serbest Meslek Faaliyeti Ve Serbest Meslek Kazancı 

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan 

ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapılmasıdır. 

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Tahkim işleri dolayısıyla 

hakemlerin aldıkları ücretler ile kolektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek 

faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancıdır. 

 

Serbest Meslek Kazancının Tespiti 

Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer 

suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan (ödenen) 

giderler indirildikten sonra kalan fark serbest meslek kazancıdır. 

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan 

gider karşılıkları da serbest meslek kazancına ilave edilir. 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, alınan bedel ile bunların envanter defterinde 

kayıtlı değerleri arasındaki müspet fark kazanca ilave edilir. 

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya 

müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara harcanan para ve ayınlar serbest meslek kazancı sayılmaz. 

Serbest meslek erbabı “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmak zorundadır. Kolektif, adi komandit ve adi 

şirketler de mesleki kazançlarını Serbest Meslek Kazanç Defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin 

bilanço esasına göre tuttukları defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçer. Serbest meslek kazanç 

defterine işlemlerin günü gününe kaydedilmesi zorunludur. 

Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı 

için iki nüsha “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu 

makbuzu istemek ve almak zorundadır. 

Ayrıca, mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın 

aldıkları emtia için gider pusulası tanzim etmeleri icap etmektedir. 

379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş 

hekimleri ile veteriner hekimler dâhil), iş yerlerinde, mezkûr Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı 

okuyucularından (POS - Point of Sale) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları 

kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişleri, bunlar tarafından yürütülen 

serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak 

kabul edilmiştir. 

Serbest meslek erbabı için, nakden tahsil edilmemiş olmasına rağmen, aşağıda belirtilen bazı haller de 

tahsil olarak kabul edilmektedir. 

● Serbest meslek erbabının haberdar olması şartıyla; kendi adına, kamu müessesesine, icra dairesine, 

bankaya, notere veya postaya para yatırılması tahsil hükmündedir. 
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● Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki veya müşterisine olan borcu ile 

takası da tahsil hükmündedir. 

● 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait 

olan kayıtların tevsiki mecburidir. 

 

Serbest Meslek Erbabı 

Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş 

hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali 

müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, 

yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. Serbest 

Meslek faaliyetlerinin bir işverene tabi olarak yapılması halinde, elde edilen gelir ücret geliri olur. 

Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. 

● Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef 

olanlar. 

● Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek 

teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek 

kazancından hisse alanlar. 

● Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini 

takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları. 

● Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık 

memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar. 

● Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde  

komandite ortaklar. 

Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı 

için iki nüsha “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu 

makbuzu istemek ve almak zorundadır. 

 

Hasılattan İndirilecek Giderler 

● Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel giderler. 

● Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç 

giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı  (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kâin 

sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının 

tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile demirbaş olarak verilen giyim giderleri. 

● Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri 

(seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla). 

● Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. 

● Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (taşıt giderlerinden kasıt genel 

olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt gibi giderleridir). 

● Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 

● Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 

● Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki 

teşekküllere ödenen aidatlar. 
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● Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile 

işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. 

● Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar. 

 

Örnek: Diş hekimi Mükellef (A)’nın kendi muayenehanesi bulunmaktadır. Mükellef (A) 2016 yılında; 

- Diş Hekimliği hizmetinden toplam 300.000 TL hasılat elde etmiştir. 

- Mesleki giderleri toplamı 90.000 TL’dir. 

- Yıllık 8.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir. 

- Merkezi Türkiye’de bulunan (Z) Sigorta Şirketine, küçük çocukları için 10.000 TL hayat sigortası primi 

ödemiştir. 

- Bireysel emeklilik sistemi katkı payı olarak 2.500 TL ödemiştir.(1) Hayat sigortasına ödenen primin indirim 

konusu yapılabilecek yıllık toplam tutarı, beyan edilen gelirin %15’ini ve 2016 yılı asgari ücretin yıllık brüt 

tutarını (19.764 TL) aşmayacak şekilde katkı payının %50’si olan (10.000 x %50) 5.000 TL’dir. Mükellef 

(A)’nın 2016 yılı kazancı üzerinden hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki gibi olacaktır.(2) 

 

Gayrisafi Hasılat Toplamı  300.000,00TL 

İndirilecek Giderler Toplamı  90.000,00TL 

Bağ-Kur Primi  8.000,00TL 

Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazancı (300.000 – 98.000)  202.000,00TL 

Hayat Sigortası Primi  5.000,00TL 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (202.000– 5.000)  197.000,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi  60.700,00TL 

 

(1)Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir suretle yıllık beyannamede vergi matrahının 

tespitinde indirilemez. 

(2)Bu örnekte, mükellefin yıl içinde ödediği geçici vergi ile tevkif suretiyle kesilen vergiler dikkate 

alınmamaktadır. 

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları, serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar ile 6183 

saylı Kanun hükmüne göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizleri gelir vergisi matrahından ve gelir 

unsurlarından gider olarak indirilemez.  

 

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna 

Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası: Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, 

bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının; 

● Şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, 

fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve 

internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak, 

● Kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak, 

● Bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya Kiralamak suretiyle elde ettikleri 

kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

Örneğin; bir yazarın, kadrolu olarak çalışmadığı bir dergide yayınlanan makalesinden elde ettiği gelir 

serbest meslek kazancı olup, istisna kapsamındadır. Fakat bu işi aynı dergide kadrolu çalışarak yapması 

durumunda, bu faaliyet karşılığında alınan bedel ücret olacaktır. 
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Sergi ve Panayır İstisnası: Dar mükellefiyete tabi olanların hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda 

yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası: 

● Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti 

nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi 

itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim 

yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan 

kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 

● İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai 

veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan 

Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin 

söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır. 

● İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak olup bir vergilendirme 

döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar 

ertesi yıla devredilmeyecektir. 

●Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanma şartları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar 

292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yayımlanmıştır. 

 

Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler 

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde 

belirtilen unsurlara ait tutarlar (şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, 

engellilik indirimi vb.) indirim konusu yapılabilecektir.  

Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve 

yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

 

2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 

12.600TL’ye kadar  %15 

30.000TL’nin 12.600TL’si için1.890TL, fazlası  %20 

69.000TL’nin 30.000TL’si için 5.370TL, fazlası  %27 

69.000TL’den fazlasının 69.000TL’si için 15.900TL, fazlası  %35 

 

Serbest Meslek Kazancının Beyanı 

Serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişiler kar ve zararlarını Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 

beyan eder ve bu beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderirler. 2016 

yılında faaliyette bulunan ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin, bu dönemde elde ettikleri 

serbest meslek kazançlarını/zararlarını 2017 yılının Mart ayının başından 25 inci (yirmi beşinci) günü 

akşamına kadar (1–25 Mart) beyan etmeleri gerekmektedir. 

25 Mart 2017 tarihi hafta sonuna rastladığından beyannameler 27 Mart 2017 Pazartesi saat 24:00’a kadar 

verilebilecektir. 

 

Hesaplanan Gelir Vergisinin Ödeme Zamanı Ve Yeri 

2016 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit 

taksitte ödenecek olup; 

• birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2017 tarihine kadar, 
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• ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Hesaplanan Gelir Vergisi; 

• Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine, 

• Bağlı bulunulan vergi dairesine, 

• Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir. 
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D. TİCARİ KAZANÇLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI 

 

Ticari kazancı gerçek usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 

aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir. 

 

Ticari Kazancın Tespit Şekilleri 

 

Ticari kazanç elde eden mükellefler Gelir Vergisi Kanununa göre iki gruba ayrılırlar, 

● Esnaf muaflığından yararlanan ve gelir vergisine tabi olmayanlar, 

● Esnaf muaflığından yararlanmayan ve gelir vergisine tabi olanlar. 

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır; 

● Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar, (Ayrıntılı bilgi için www.gib.gov.tr adresinde bulunan “Basit 

Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne bakınız) 

● Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar. 

Gerçek Usulde Vergilendirme: Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları 

gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa 

ayrılırlar: 

● Birinci sınıf tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar) 

● İkinci sınıf tacirler (İşletme Hesabı esasına göre defter tutanlar) 

Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar): Aşağıda yazılı tüccarlar bilanço esasına göre 

defter tutarlar; 

● Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlardan yıllık alımları veya satışları tutarları 

Vergi Usul Kanunu 177 nci maddesinde belirtilen miktarlardan fazla olanlar (2016 yılı için yıllık alımlarda 

168.000 TL veya yıllık satışlarda 230.000 TL, 2017 yılı için yıllık alımlarda 170.000 TL veya yıllık satışlarda 

230.000 TL), 

● Diğer işlerle uğraşanlardan bir yıl içinde elde ettikleri gayri saf iş hasılatı Vergi Usul Kanunu 177 nci 

maddesinde belirtilen miktarı aşanlar (2016 yılı için 90.000 TL, 2017 yılı için 90.000 TL), 

● Yukarıda yazılı işleri beraber yapanlardan iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı Vergi Usul 

Kanunu 177 nci maddesinde belirtilen miktarı aşanlar (2016 yılı için 168.000 TL, 2017 yılı için 170.000 TL), 

● Her çeşit ticaret şirketleri, 

● Kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişiler, 

● Kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutanlar. 

Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti: Birinci sınıf tacirler, hesaplarını bilanço esasında tutacakları 

defterlerde takip ederler. Bilanço esasına göre ticari kazanç, mali bilançolar üzerinden hesap dönemi 

sonunda ve başındaki öz sermaye tutarları arasındaki farktır. Ayrıca, hesap dönemi içinde söz konusu 

işletmenin sahip veya sahiplerince; 

● İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir, 

● İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. 

Dönem sonundaki öz sermayenin dönem başındakine göre fazla olan kısmı o dönemin ticari kazancı sayılır. 

Tersi durumda ise fark, zararı gösterir. 

İkinci Sınıf Tacirler (İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar): Birinci sınıf tacirlerle ilgili şartları 

taşımayanlar, ikinci sınıf tacir sayılırlar ve işletme hesabına göre defter tutarlar. 

http://www.gib/
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İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti: İkinci sınıf tacirler, kazançlarını işletme hesabı esasında 

tespit ederler. Bu usulde kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılatlarla, giderler arasındaki 

müspet farktan oluşur. Giderlerin daha fazla olması halinde zarar doğmuş olur. 

 

Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Ve İndirilemeyecek Giderler 

Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler: Gelir, saf tutarları üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine göre, saf tutarı tespit edebilmek için, gayri saf hasılattan 

indirilebilecek giderler aşağıda sıralanmaktadır. 

a) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, 

b) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç 

giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve 

müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan 

giyim eşyası), 

c) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan 

ve tazminatlar, 

d) İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, 

e) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri, 

f) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler 

gibi ayni vergi, resim ve harçlar, 

g) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (İşletmeye dahil olan gayrimenkulün 

iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı 

yılda doğrudan gider yazılabilir.) 

h) İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar, 

i) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, (İşverenler 

tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde 

gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin 

%15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik 

sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 

bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda 

elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.) 

j) 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 

bedeli. 

k) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı 

yürüten işverenlerce filen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde 

ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari 

ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.). 

Ayrıca, Bağ-Kur primleri de sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca ödenmiş olması şartıyla beyan edilen ticari 

kazançla sınırlı olmak üzere indirim konusu yapılabilecektir. 
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Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler: Ticari kazancın tespitinde aşağıda yazılı ödemeler 

gider olarak indirilemez; 

a) Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair 

değerler, 

b) Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, 

ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, 

c) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler, 

d) Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları 

üzerinden yürütülecek faizler, 

e) a, b, c ve d bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım 

ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış 

bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır. Teşebbüs sahibinin 

eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı 

bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından 

kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. 

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, 

ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da 

satımı olarak değerlendirilir. İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir 

veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna 

göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar 

bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

f) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar, 

g) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderleri, 

h) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, 

uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile 

amortismanları, 

i) Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, 

yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 

farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu 

aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. 

j) Basın yoluyla işlenen fillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî  

zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

Yukarıdaki maddelerin uygulanmasında, kolektif şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit şirketlerin 

komandite ortakları teşebbüs sahibi olarak kabul edilir. 

 

Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler: Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (II) 

sayılı tarifesinde yer alan taşıtlar ile bu Kanundaki tarifelerde yer alan taşıtlardan sadece ticari maksatla 

kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya 

verdikleri taşıtların vergileri gider yazılabilir. 

Özel İletişim ve Şans Oyunları Vergilerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. 
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3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkında Kanuna göre birinci ve ikinci sınıf tacirler satın aldıkları her bir ödeme kaydedici cihaz için % 

100’e kadar amortisman oranı seçebilirler. Amortisman ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedelinin 

tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde indirim konusu yapabilirler. 

 

Ticari Kazancın İstisnaları 

● PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası 

● Sergi ve Panayır İstisnası 

● Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 

● Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası 

● Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 

● Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 

● Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara 

İlişkin İstisna 

● Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 

● Yatırım İndirimi İstisnası 

 

Yıllık Beyannamenin Verilmesi Ve Gelirin Toplanması 
Gelir Vergisi Kanununda sayılan gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar, 
aksine hüküm olmadıkça mükellefler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilir. Beyan edilmesi gereken 
gelirlerin yılık beyannamede toplanarak beyan edilmesi zorunludur. 
Ticari faaliyette bulunan mükellefler kazanç elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek 
zorundadırlar. Beyannameye eklenmesi zorunlu olan başka gelir unsurlarının da bulunması halinde Gelir 
Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerinde belirtilen esaslara veya söz konusu gelirlerin beyanına ilişkin 
özel hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir. 
 
Zararların Karlara Takas Ve Mahsubu 
Gelirin toplanmasında gelir unsurlarından bazılarından doğan zararlar (Gelir Vergisi Kanununun 80 inci 
maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup 
edilir. 

Zarar Olarak Mahsup Edilecek Olanlar Zarar Olarak Mahsubu Yapılamayacak Olanlar 

Diğer kazanç ve iratlar dışındaki 
kazanç ve iratlardan doğan zararlar 

Değer artışı kazançlarından doğan zararlar (Yalnızca 
değer artışı kazançlarının tespitinde dikkate alınmakta 
olup, diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup 
edilemez.) 

Yurt dışındaki faaliyetten doğan zarar (ilgili 
ülkedeki denetim elemanlarınca rapora 
bağlanmalıdır.) 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, 
sermayede meydana gelen eksilmeler 

5 yılla sınırlıdır.  
Gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili 
zararlar 

 
Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu: Tam mükellefiyete tabi kişiler, yurt dışı 
faaliyetlerinden doğan zararlarını, faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre denetim yetkisi 
verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve raporun aslı ve tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki 
ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup edebileceklerdir. 
Türkiye’de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye’de 
beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır. Türkiye’de gelir 
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vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup 
edilmez. 
 
Geçici Vergi 
Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme 
döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları 
üzerinden % 15 oranında geçici vergi öderler. 
1. Geçici Vergi Mükellefleri: 
• Ticari Kazanç Sahipleri, 
• Serbest Meslek Kazanç Sahipleri, 
• Kurumlar Vergisi Mükellefleri. 
2. Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar ve Mükellefler: 
• Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlar, 
• Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançlar, (Gelir Vergisi Kanunu 42 nci madde) 
• Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. 
3. Geçici Vergi Dönemleri: 
Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar İçin 

DÖNEMLER  BEYAN ZAMANI  ÖDEME ZAMANI 

Ocak-Şubat-Mart  14 Mayıs  17 Mayıs 

Nisan-Mayıs-Haziran  14 Ağustos  17 Ağustos 

Temmuz-Ağustos-Eylül  14 Kasım  17 Kasım 

Ekim-Kasım-Aralık  14 Şubat  17 Şubat 

 

Özel Hesap Dönemi Tayin Edilenler İçin 

Özel hesap döneminin başlangıç tarihinden itibaren üçer aylık dönemler olarak hesaplanır. Üçer aylık 

dönemi izleyen ikinci ayın 14’ü beyan zamanı ve aynı ayın 17’si ödeme zamanı olacaktır. 

İşe Başlama, İşi Bırakma veya Hesap Döneminin Değişmesi Üç aydan kısa olan vergilendirme 

dönemlerinde; 

● İşe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan süre, 

● İşin bırakıldığı tarihe kadar olan süre, 

● Yeni hesap döneminin başladığı tarihe kadar olan süre, ayrı bir vergilendirme 

dönemi sayılır. 

4. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti: 

● Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümler geçerlidir. 

● Dönemsellik esasına uyulması gerekir. Örneğin; geçici vergi matrahının belirlenmesinde peşin tahsil 

edilen bir yıllık abonelik bedelinin sadece beyan edilen geçici vergi dönemine isabet eden kısmı dikkate 

alınacaktır. 

● Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla 

uygulanır. 

● Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacaklar Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankasınca geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilan edilen döviz alış kurları ile değerlenir. 

● Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, değerleme günü kıymetine göre değerlenebilir. 

● Bir dönem reeskont yapılması ikinci dönem de reeskont yapılmasını gerektirmez. Ayrıca, aynı dönem 

içinde alacak senetleri reeskonta tabi tutulmuşsa borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması 

zorunludur. 

● Yıllık olarak seçilen maliyet tespit yönteminin geçici vergi uygulamasında da aynı olması gerekir. 
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● Yıllık olarak hesaplanan amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmı dikkate alınır. Yıllık olarak 

seçilen usul geçici vergi döneminde de geçerlidir. 

● İndirim, istisna ve zararlar dikkate alınacaktır. Örneğin; Bağ-Kur primleri ilgili dönemlere ilişkin olup, 

ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi: 

Geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde %10’u aşan kısım 

için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Bu durumda tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve 

gecikme faizi uygulanır. Geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için % 10’luk yanılma payı 

uygulanmaz. 

% 10’luk yanılma payının, beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden 

hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, verilen geçici vergi beyannamesinde matrah beyan etmeyen 

mükellefler için de beyan edilmesi gereken vergi matrahının % 10’u kadar bir yanılma payı söz konusu 

olacaktır. 

6. Geçici Vergi Beyannamesine Eklenecek Belgeler 

● Bilanço esasında defter tutan mükellefler gelir tablosunu, 

● İşletme esasına göre defter tutan mükellefler işletme hesabı özetini, 

● Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler serbest meslek kazanç bildirimini geçici vergi 

beyannamelerine ekleyeceklerdir. 

 

Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler 

Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen 

indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak 

indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ticari kazançtan indirim konusu 

yapılabilecek hususlar şunlardır; 

● Şahıs Sigorta Primleri, 

● Eğitim ve Sağlık Harcamaları, 

● Bağış ve Yardımlar, 

● Sponsorluk Harcamaları, 

● 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki İndirimler; 

- Ar-Ge ve Tasarım İndirimi 

- Tekno girişim Sermayesi Desteği 

- Diğer Teşvik Unsurları 

● Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi 

Bağışlar, 

● Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve 

Yardımlar, 

● Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarların İndirimi, 

● Türkiye’den Yurt Dışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançlara İlişkin 

İndirim, 

● Korumalı İş Yeri İndirimi, 

● Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi, 

● Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk 
Harcamaları, 
● Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar 



 

20                                                                                 

Gelir Vergisinde Mahsup ve İadeler 

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi: Beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve 

iratlardan Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden 

hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilir, mahsubu yapılan miktar gelir ve kurumlar 

vergisinden fazla olursa aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden 

itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade edilir. 

1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın İadesi:  

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen 

vergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye 

dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekmektedir. Bu durumda kazanç veya gelir türünün bir 

önemi bulunmamakta olup, mükelleflerin kesintiyi yapan vergi sorumlularına ait bilgiler ile yıl içinde 

yapılan tevkifatlara ilişkin tabloyu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterli olacaktır. 

2. Mahsuben İade: 

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi 

borçlarına mahsup talebi, tutarına bakılmaksızın ve inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine 

getirilir. Mahsup talebinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, 429 

Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki ilgili standart dilekçe kullanılarak yapılması ve yıl 

içinde yapılan tevkifatlara ilişkin listenin dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. 

Ortaklar, ortağı oldukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi 

borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. 

Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir vergisi beyannamesinin 

verildiği tarih itibarıyla yapılacaktır. Bu tarihten itibaren mükelleflerin mahsubunu talep ettikleri vergi 

borçları için gecikme zammı uygulanmaz. Mükellefin vadesi gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, 

iade alacağının sonraki dönemlerde vadesi gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Mahsup 

taleplerinin yerine getirilmesinde, zamanaşımı hükümleri göz önünde bulundurulur. 

3. Nakden İade: 

Nakden iade taleplerinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinde elektronik ortamda, 429 

Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki ilgili standart dilekçe kullanılarak yapılması şarttır. 

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000 TL’yi geçmemesi halinde iade 

talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte, Gelir Vergisi Kanununun 252 Seri No.lu Genel 

Tebliğinde gelir veya kazanç türüne göre ayrı ayrı belirtilmiş belgelerin dilekçeye eklenmesi koşuluyla 

inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. 

Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000 TL’yi aşması halinde, 10.000 TL’yi aşan tutarın 100.000 TL’ye 

kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce 

düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca veya vergi inceleme raporuna göre iade edilir. Teminat 

gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin iade yapılır. İade talebinin 100.000 TL’yi aşan 

kısmının iadesi her halükarda vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve sermayelerinin en az % 51 

veya daha fazlası bu kurumlara ait işletmelere yapılacak iadeler, gerekli belgelerin ibrazı üzerine miktara 

bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. 

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 

gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda verme 

zorunluluğu getirilmiş olup, elektronik ortamda verilen muhtasar beyannamede yer alan “Ücret ve Ücret 
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Sayılan Ödemeler ile Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim” ile gayrimenkul 

sermaye iradı, serbest meslek kazancı, ticari kazanç ve zirai kazançlara ilişkin olarak yapılan tevkifatlarda, 

tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası) ödemenin gayri saf tutarı ve 

yapılan tevkifatın miktarına ilişkin bilgiler bulunmakta ve bu bilgiler ile vergilerin ödenip ödenmediği 

hususu vergi daireleri tarafından E-VDO merkezi sorgulamalar ekranında e-beyanname bölümünden 

sorgulanabilmektedir. Dolayısıyla, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca tevkif yoluyla 

ödenmiş vergilerin nakden iadesinde istenilen bilgilerin, E-VDO merkezi sorgulama ekranından tespit 

edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacak 

olup, dilekçe ile yıl içinde yapılan tevkifatlara ait tablo yeterli olacaktır. 

Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin E-VDO merkezi sorgulama sisteminden tespit edilememesi 

durumunda ise 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen belgelerin dilekçe ekinde 

istenilmesine devam edilecektir. 

4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu: 

Yıl içinde ilgili dönemler halinde hesaplanan geçici vergiden varsa o hesap dönemi ile ilgili olarak daha 

önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmiş vergiler mahsup 

edilmekte, mahsuptan sonra kalan tutar o dönem için ödenmesi gereken geçici vergi olmaktadır. 

Yıllık beyannamenin vergi bildirimi tablosunda yer alan geçici vergiye ilişkin satırda, beyannamenin ilgili 

olduğu geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi tutarı (ilgili geçici vergi beyannamelerinin ödenecek 

geçici vergi satırında yer alan tutarlar toplamı) gösterilir. Yıllık beyannamenin vergi bildirimi tablosunun 

kesinti yoluyla ödenen vergiler satırında ise, o yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamamı (geçici 

vergiden mahsubu yapılan tevkifat tutarları dahil) gösterilir. 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, yukarıda sözü edilen geçici vergi tutarı ile yıl içinde 

tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamamı mahsup edilir, kalan tutar tevkif yoluyla kesilen vergilerin diğer 

vergi borçlarına mahsubu ve nakden iadesi kuralları çerçevesinde red ve iade edilir. 

 

Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi: 

Üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefn 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. Bu esaslar kurumlar vergisi mükellefleri açısından da 

geçerlidir. 

Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. 

Geçici vergi dönemleri itibarıyla tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık 

beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. 

Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden 

mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade 

tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin 

başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır. 

Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname 

üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar 

mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı 

aranmaz. 

Söz konusu mahsup işlemi ilgili vergi dairesince re’sen yapılır. Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği 
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tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık 

beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın 

bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili satırına yazılmış olması, mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade 

talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin 

mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar elektronik ortamda, 429 Sıra No’lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki ilgili standart dilekçe kullanılarak başvuruda bulunulması gerekir. 

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici 

verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu 

aranmaz. 

 

İade Talepleri Başvuru Şekli: 

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ya da mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi 

Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, 429 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır. 

429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler 

nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelere ilişkin başvuru dilekçeleri, internet vergi 

dairesinde “Bilgi Girişi / İade Talep Dilekçeleri” bölümünden alınmaktadır. İade talep dilekçeleri, internet 

vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek serbest 

muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir vasıtası ile elektronik ortamda 

gönderilebilir. Mükellefler aynı standart dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde 

bulunabilirler. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden 

iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranır. Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler 

elektronik olarak eklenir. Elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt 

numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilir. İade taleplerini elektronik olarak yapmak 

zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri 

dikkate alınmayacaktır. Tebliğde yer verilen başvuru şartlarına uygun olmaması nedeniyle iade talebinin 

dikkate alınmaması, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi gerekli şartların sağlanması halinde yeniden 

iade talebinde bulunulmasına da engel değildir 

 

2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 

12.600 TL'ye kadar  % 15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası  % 20 

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası  % 27 

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası  % 35 

 

Gerçek Usulde Ticari Kazancın Beyanı 

Ticari faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı 

olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Buna göre ticari faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri; 2016 yılına 

ilişkin olup, 01- 25 Mart 2017 tarihleri arasında verebilecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini, 

elektronik ortamda göndereceklerdir. 

2016 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından 

mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak 

doldurarak 27 Mart 2017 saat 24:00’a kadar göndereceklerdir.  
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Örnek: Trabzon’da ikamet eden ve bilanço esasına göre defter tutan Mükellef (C) otel işletmeciliği 

yapmaktadır. Mükellef (C) bu faaliyetinden dolayı 2016 yılında 100.000 TL kar elde etmiş olup, 12.000 TL 

Bağ-Kur primi ve 15.000 TL geçici vergi ödemiştir. Mükellef ayrıca 16.000 TL şahıs sigorta primi ödemiştir. 

Ödenen 16.000 TL yerine (88.000 x %15) 13.200 TL olacaktır 

 

Ticari Kazanç  100.000,00TL 

Bağ-Kur Primi  12.000,00TL 

Saf Ticari Kazanç (100.000 TL -12.000 TL)  88.000,00TL 

Mahsup Edilecek İndirimler (Şahıs Sigorta Primi)  13.200,00TL 

Mahsup Sonrası Kalan Tutar (88.000 TL -13.200TL)  74.800,00TL 

Vergiye Tabi Gelir  74.800,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi  17.930,00TL 

Mahsup Edilecek Geçici Vergi  15.000,00TL 

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (17.930 TL – 15.000 TL)  2.930,00TL 

 

Ödeme Yeri Ve Zamanı 

2016 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit 

taksitte ödenecek olup, 

● Birinci taksitin 31 Mart 2017 tarihine kadar, 

● İkinci taksitin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Vergi; 

● Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine, 

● Bağlı bulunulan vergi dairesine, 

● Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir. 
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E. ÜCRET GELİR VERGİSİ 

 
1)Ücretin Tanımı: 
Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar 
(hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması 
vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine 
tabidir. Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu 
hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir. 
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur 
hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi 
niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini 
değiştirmez. 
 
2)Ücret Olarak Vergilendirilecek Diğer Ödemeler: 
Ücretin unsurlarının var olup olmadığına bakılmaksızın aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılmaktadır. 
● Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesinde 
belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme tutarını 
aşan emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları. 
● Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan 
menfaatler. 
● TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan 
daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları 
dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler. 
● Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen 
veya sağlanan para, ayın ve menfaatler. 
● Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine 
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler. 
● Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 
 
3)Ücretin Unsurları: 
Gelir vergisi açısından bir ödemenin ücret ya da başka bir gelir unsuru olarak vergilendirilip 
vergilendirilmeyeceği aşağıda sayılan üç unsura göre tespit edilecektir. Bu üç unsur birlikte varsa elde 
edilen gelir ücret olarak vergilendirilecek, aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün olmayacaktır. 
Ücret gelirini meydana getiren 3 temel unsur şöyledir: 
● Bir işverene tabi olma: Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan ilk unsur 
çalışanın işverene tabi olmasıdır. İşveren, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran 
gerçek ve tüzel kişilerdir. Çalışanın işverene bağlılığı, fili olabileceği gibi kanun, tüzük, yönetmelik veya 
sözleşmelerle de saptanmış olabilmektedir. 
● Belli bir iş yerine bağlı olma: İş yeri ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetin yürütülmesi için tahsis 
edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerlerdir. Bu yerlere bağlılık, hukuki anlamda bir bağlılıktır. Hizmetin 
mutlaka filen iş yerinde yapılması zorunlu değildir. 
● Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması: Ödeme bir hizmet karşılığı değilse ücret sayılmasına 
imkân yoktur. Hizmet karşılığı olarak yapılan ödeme, nakit (haftalık, aylık vb.), ayın (hizmet karşılığının mal 
olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaatler (konut, araç sağlanması gibi) şeklinde olabilir. 
 
4)Ücret Gelirinin Vergilendirme Şekli Ve Ücret İstisnaları: 
Ücret gelirleri iki şekilde vergilendirilmektedir: 
● Gerçek ücretler 
● Diğer ücretler 
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Ücret gelirleri, Gelir Vergisi Kanununun 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleriyle kısmen veya 
tamamen istisna edilmiş olup, istisna uygulamasında ücret geliri elde eden kişilerin durumu da etkili 
olmaktadır. Ücret istisnasına ilişkin Gelir Vergisi Kanununda yer verilen hükümler aşağıda yer almaktadır. 
● GVK’nın 23. Maddesinde Yer Alan Ücret İstisnaları Aşağıda yazılı ücretler gelir vergisinden istisna 
edilmiştir: 
1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren 
ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri; 
2. Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan 
işçilerin ücretleri; 
3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde 
çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri; 
4. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen 
ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri; 
5. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret 
mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel 
hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); 
6. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde 
çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler; 
7. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde 
veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (4369 
sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 29.7.1998) 800 000 lirayı (296 Seri No’lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanmak üzere 14 TL.) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek 
verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile 
hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret 
olarak vergilendirilir.); 
8. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve 
suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan 
konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 
m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz); 
9. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından 
yapılan taşıma giderleri; 
10. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde 
belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüksek 
Devlet memuruna (6728 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük 01.09.2016) çalışılan 
süreye bağlı olarak ödenen tutardan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma 
ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil); 
11. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri; 
12. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim 
aylıkları; 
13. (6728 sayılı kanunun 12 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük 01.09.2016)  
a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet 
erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; 
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi 
Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet 
izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz 
olarak ödediği ücretler; 
14. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, 
amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör 
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sporculara ödenen ücretler. (Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla) 
● Gider Karşılıklarında İstisnalar: 
Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler 
Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir. 
1. Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler; 
2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile 
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü 
sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık 
verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden 
fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye 
tabi tutulur); 
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine avans olarak ödenenler dahil); 
4. Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları. 
● Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar: 
Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yer alan aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar gelir vergisinden 
müstesnadır: 
1. Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve 
yapılan yardımlar; 
2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker ailelerine yapılan 
yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler); 
3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde 
belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri 
gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini 
doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan 
ödemeler en yüksek Devlet memuruna (6728 sayılı kanunun 12 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük 
01.09.2016) çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi 
tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan 
ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.); 
4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası 
vergiye tabi tutulur.); 
5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet erbabının iki 
aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır.); 
6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler; 
7. 1475 ve 854 sayılı Kanun’lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı 
Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa 
etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); 
8. Genel olarak nafakalar (Alanlar için); 
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, hastalık, doğum, 
evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar; 
10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme 
ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan 
ödenen tazminat ve yardımlar. 
● Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar: 
Gelir Vergisi Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan aşağıdaki yazılı vatan hizmetleri yardımları Gelir 
Vergisi’nden müstesnadır: 
1. Harp malullüğü zamları; 
2. Harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri; 
3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler (Bu hükmün 
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tatbikinde hususi kanunlarına göre kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harp, isyan, eşkıya, kaçakçı takip ve 
müsademesi, sanıkların ve mahkumların takibi, manevra, talim ve tatbikat esnasında görev başında veya 
görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.); 
4. Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükafatlar. 
● Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar: 
Gelir Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yer alan aşağıda yazılı teçhizat ve tayın bedelleri Gelir 
Vergisi’nden müstesnadır: 
1. Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemeler; 
2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı 
olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası); 
3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri. 
● Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar:  
Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde yer alan tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan 
aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir: 
1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan 
öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, 
benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak 
vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir); 
2. Resmî ve özel müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve 
tahsil gideri olarak ödenen paralar; 
3. Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil masrafları deruhte edenler tarafından 
verilen paralar. 
● Teşvik İkramiye ve Mükafatlarında İstisnalar:  
Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve 
mükafatlar Gelir Vergisi’nden müstesnadır: 
1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer 
işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar; 
2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi 
hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya 
kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının 
sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık 
otoritesince sertifikalandırılmış personele; filen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara filen dalış 
hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler; 
3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler; 
4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler. 
 
4.1. Gerçek Ücretler 
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Vergi, gelirin gerçek ve saf 
tutarı üzerinden alınmaktadır. 
4.1.1. Ücretin Saf Tutarının Tespiti: 
Ücretin saf tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (yani ücretin 
gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır. Bu indirimler şunlardır: 
● Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri, 
● Sosyal güvenlik destekleme primi, 
● İşsizlik sigortası primi, 
● Hayat/Şahıs sigorta primleri, 
● OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler, 
● Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları), 
● Engellilik indirimi. 
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4.1.1.1. Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri 
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde 
belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi tutarından indirilebilir. Emekli Sandığı ve 
Sosyal Sigorta Kurumu üyelerine, çeşitli yasalarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat 
veya primlerin borçlanmak suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini 
uzatabilme hakkı tanınmaktadır. 
Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi, yasal olarak kabul edilmiş bulunan 
kurumlara, yasalarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve 
primlerinin tutarına ve oranına bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde indirim 
olarak dikkate alınmaktadır. 
Aidat peşin olarak toptan ödenmiş ise ödenen tutarın tamamı indirim konusu yapılıncaya kadar gayrisafi 
ücret tutarından indirim konusu yapılması gerekir. Ücretin gerçek ve saf tutarının tespitinde indirim 
konusu yapılan aidat ve primleri, herhangi bir nedenle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, 
yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri 
aidat ve primleri tekrar ücret matrahından indirim konusu yapmaları mümkün değildir. 
4.1.1.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hesaplanarak işçiden kesilen sosyal 
güvenlik destekleme primi de ücretin gerçek saf tutarının hesaplanması sırasında indirim unsuru olarak 
dikkate alınabilecektir. 
4.1.1.3. İşsizlik Sigortası Primi 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında ücretliler tarafından ödenen işsizlik 
sigortası primleri de ayrıca ücretin gerçek saf tutarının hesaplanması sırasında indirim unsuru olarak 
dikkate alınabilecektir. 
4.1.1.4. Şahıs Sigorta Primleri 
Ücretin gerçek saf değerinin tespitinde şahıs sigorta primlerinin indirim konusu yapılması ile ilgili Gelir 
Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde “Sigortanın Türkiye’de kâin ve 
merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 
ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından 
ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, 
ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar 
Kurulu 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.)” hükmü yer 
almaktadır. 
Ücretin saf tutarının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; 
● Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen 
primlerin %50’si ile, 
● Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden 
oluşmaktadır. 
İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari 
ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2016 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık 
brüt tutarı (1.647 x 12) = 19.764 TL’dir.) 
4.1.1.5. Sendikalara Ödenen Aidatlar 
İşçi sendikalarına ödenen aidatlar, aidatın ödendiğinin sendika tarafından verilecek bir makbuzla 
belgelendirilmesi kaydıyla, vergi matrahının tayininde gayrisafi ücret tutarından indirilebilecektir. 
Sendika aidatı işverenler tarafından ücretlerden kesilmek suretiyle ödenmekte ise ve bu şekilde ödenen 
aidatın ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda makbuz aranmaz. Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarından birisine üye olup, 
kendisinden sendika tarafından belirlenen tutar kadar kesilen sendika aidatı ücretin saf tutarının 
tespitinde matrahtan indirim konusu yapılabilecektir. 
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4.1.1.6. Engellilik İndirimi 
Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 
derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını 
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden 
aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları indirilir. 
 
2017 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyledir: 
 

Birinci derece engelliler için  900 TL 

İkinci derece engelliler için  470 TL 

Üçüncü derece engelliler için  210 TL 

 
2016 yılında elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak engellilik 
indirimi yıllık tutarları şöyledir: 
 

Birinci derece engelliler için (900 x 12)  10.800 TL 

İkinci derece engelliler için (460 x 12)  5.520 TL 

Üçüncü derece engelliler için (210 x 12)  2.520 TL 

 
Ücretli kişinin kendisi engelli ise engellilik indirimi tutarı gelir vergisi kesintisi yapılırken ücret matrahından 
indirilerek uygulanır. Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da 
yararlanır. Ayrıca ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi 
bulunan hizmet erbabı da engellilik indiriminden yararlanabilecektir. 
Ücret geliri yıl içinde kesintiye tabi olmadığı için gelir vergisi beyannamesi veren hizmet erbapları da bu 
indirimi yıllık olarak hesaplayıp beyanname üzerinden indirebilirler. Ancak, yıl içinde ücret matrahından 
indirim konusu yapılan engellilik indirimi tutarının ikinci kez yıllık beyannamede indirim konusu yapılması 
mümkün değildir. 
Ücretin gerçek ve saf tutarlarının tespitinde gelir vergisi gibi kişisel vergiler ve ücret dolayısıyla ödenen 
damga vergisi gibi ücretle ilgili vergiler, ücretin gayrisafi tutarından indirilemez. 
4.1.2. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi 
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır: 
● Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması, 
● Elde edilen ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi. 
4.1.2.1. Kesinti Yoluyla Vergilendirme 
Ücretin ödenmesi sırasında sorumlular tarafından verginin kesilerek vergi dairelerine yatırılmasına kesinti 
(tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak bu 
yöntemle yapılmaktadır. 
4.1.2.2. Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi 
Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık 
beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye 
dahil edilmeyecektir. Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için ise bu rehberin ‘4.2. Diğer Ücretler’ 
bölümünde açıklanan diğer ücretler hariç, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir. Ücret 
gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, 
yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı 
mahsup edilecektir. 
2016 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar; 
● Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden 
sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü 
maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler, 
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● Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna  
kapsamında olanlar hariç), 
● İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, 
● Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar, 
● Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler. 
Öte yandan dar mükellef gerçek kişiler, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret 
gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu 
gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir. 
4.1.2.2.1. Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler 
Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi 
Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) 
aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan 
edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması 
durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil 
edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı 
ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. 
Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler 
yapıldıktan sonra bulunan gerçek saf tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan 
indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre 
ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 
Yapılan açıklamaya ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır. 
 

Birinci işverenden alınan ücret  60.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret  48.000 TL 

Üçüncü işverenden alınan ücret 25.000 TL 

Üçüncü derece yıllık engellilik indirimi (210X12) 2.520 TL 

 
%14 sigorta primi ve % 1 işsizlik sigortası primi toplamı olan % 15 oranı uygulanarak sigorta kesintisi 
hesaplanacaktır. 
48.000 TL X %15 = 7.200 TL. 48.000 – 7.200 = 40.800 TL 
25.000 TL X %15 = 3.750 TL. 25.000 – 3.750 = 21.250 TL 
40.800 + 21.250 - 2.520 = 59.530 TL 
Buna göre, 59.530 TL ücret beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığı için birinci işverenden elde ettiği ücret de 
dahil olmak üzere 133.000 TL beyan edecektir. 
2016 yılında tevkifata tabi olarak birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile 
beyanı ile ücret geliri ve diğer gelir unsurlarının birlikte elde edilmesi durumunda beyan edilecek gelirin 
tespitine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. Örneklerde, ücret ve diğer gelir unsurlarından yıl içinde 
yapılan gelir vergisi tevkifat tutarları dikkate alınmamış olup; yıllık beyanname ile beyan edilen gelir 
unsurları ile ilgili olarak yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edileceği tabiidir. Örneklerde; gelir vergisi hesaplanırken, ücret gelirlerinden %15 
oranında sigorta prim ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapıldığı varsayılmıştır. 
 
Örnek 1: Mükellef (A), 2016 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti 
yoluyla vergilendirilmiştir. 
 

Birinci işverenden alınan ücret  96.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret  16.000 TL 

Üçüncü işverenden alınan ücret  13.000 TL 

Beyan edilecek gelir tutarı  Yok 
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Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü 
işverenden alınan (16.000 + 13.000 =) 29.000 TL ücretler toplamı 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından 
ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir. 
 
Örnek 2: Mükellef (B), 2016 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri 
elde etmiştir. 
 

Birinci işverenden alınan ücret  80.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret  45.000 TL 

Üçüncü işverenden alınan ücret  28.000 TL 

Beyan edilecek gelir tutarı  153.000 TL 

 
Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler 
toplamı (45.000 + 28.000) = 73.000 TL, 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 
80.000 TL dahil olmak üzere 153.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir. 
 
Örnek 3: Serbest meslek erbabı Mükellef (C)’nin 2016 yılında serbest meslek kazancının yanında tamamı 
kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri elde etmiştir. 
 

Serbest meslek kazancı  90.000 TL 

Birinci işverenden alınan ücret  56.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret  25.000 TL 

Beyan edilecek gelir tutarı  90.000 TL 

 
Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname verecektir. Birinci 
işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından 
ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir. 
4.1.2.2.2. Yabancı Bir Ülkedeki İşveren Tarafından Doğrudan Doğruya Ödenen Ücretler 
Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve tevkifata tabi olmayan ücretler (varsa Türkiye 
dahilindeki kazanç ve iratlarıyla birlikte) ikametgâhın bulunduğu yerin vergi dairesine yıllık beyanname ile 
beyan edilir. 
Ancak; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinin; 
● (a) alt bendi gereğince, kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin 
yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak 
ödediği ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 
Bu istisnanın uygulanabilmesi için; 
- Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı bulunduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu 
kurumun da Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek mahiyette faaliyette bulunmaması, 
- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması, 
- Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapacağı ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından 
karşılanması, 
- Ücretin döviz olarak ödenmesi, 
- Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi 
şartlarını bir arada taşıması gerekmektedir. 
● (b) alt bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, 
Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran 
merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları 
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üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerinin Gelir Vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır. 
Bu istisnanın uygulanabilmesi için; 
- İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların, Türkiye’de kanuni ve iş merkezinin bulunmaması, 
- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı (ücretli) ve yapılan ödemenin ücret olması, 
- Dar mükellef kurumun ücret ödemesi yaptığı hizmet erbabının Ekonomi Bakanlığından alınan izne 
istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde faaliyet izni kapsamında istihdam edilmesi, 
- Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurt dışı 
kazançlarından karşılanması, 
- Ücretlerin döviz olarak ödenmesi şartlarını bir arada taşıması gerekmektedir. 
 
Örnek 4: (X) Firmasının Bursa’daki irtibat bürosunda çalışan Mükellef (D)’ye, işvereni tarafından Türkiye 
dışında elde ettiği kazançları üzerinden 2016 yılında 60.000 Dolar tevkifata tabi tutulmamış ücret 
ödenmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı  
bendinin (a) alt bendine göre döviz olarak ödenen ücretler gelir vergisinden istisna olduğundan ödevli 
yıllık beyanname vermeyecektir. 
4.1.2.2.3. Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan ve İstisnadan Faydalanmayan Memur ve 
Hizmetlilere Ödenen Ücretler 
Yabancı ülkelerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklara 
mensup olan ve o ülkenin uyruğunda bulunan memurları dışında kalan memur ve hizmetlilerin yalnızca bu 
işlerden dolayı aldıkları ücretler, karşılıklı olmak koşuluyla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Karşılıklılık 
esasının uygulanmadığı durumlarda karşılık esasına uymayan ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinde çalışan 
memurlar istisnadan yararlanamazlar. Bu durumda ücret sahipleri elde ettikleri tevkifatsız ücret gelirini 
yıllık gelir vergisi beyannamesiyle oturdukları mahallin vergi dairesine beyan edeceklerdir. 
 
Örnek 5: Ankara’daki (A) Konsolosluğunda çalışan Türk uyruklu Mükellef (E), 2016 yılında 80.000 TL ücret 
geliri elde etmiştir. Karşılıklılık ilkesinin geçerli olmaması nedeniyle, anılan personelin elde ettiği ücret 
istisna kapsamında değildir. 
Buna göre, (A) Konsolosluğunda çalışan Türk uyruklu personelin, ücretinden tevkifat yapılmadığından ve 
karşılıklılık esasının geçerli olmaması nedeniyle, 80.000 TL ücret gelirinin tamamını yıllık beyanname ile 
beyan edecektir. 
4.1.3. Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak İndirimler 
Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda 
belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden 
aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve 
yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır: 
1. Şahıs sigorta primleri 
2. Eğitim ve sağlık harcamaları, 
3. Bağış ve yardımlar, 
4. Sponsorluk harcamaları, 
5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi 
Bağışlar, 
6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuzkarşılığı yapılan nakdi bağış ve 
yardımlar, 
7. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir VergisiKanununa eklenen Geçici 82. 
maddeye göre yapılacak indirim) 
8. EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış veyardımlar, 
9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. 
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4.1.3.1. Şahıs Sigorta Primleri 
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde “ Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 
1. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin 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 saf tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması 
şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden 
indirilir.). Bakanlar Kurulu 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.” 
hükmüne yer verilmiştir. 
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 25.10.2012 tarih ve 85 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “ Ödenen Şahıs 
Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi” Başlıklı bölümünde; “ …Vergiye tabi ücret 
matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de 
bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 
- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için 
hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile  
- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için 
hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden müteşekkildir. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, 
ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl 
içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında 
dikkate alınacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir. 
Buna göre, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler, kendileri, eşi ve küçük çocukları adına 
ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için primlerin %50’sini, birikimli sigortalar 
dışında kalan yaşam teminatı içeren sigorta primlerinin tamamını gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 
gelirlerinden indirmeleri beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması halinde 
mümkündür. 
Öte yandan, mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, 
bu primlerin ücretin saf tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir. 
4.1.3.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması 
şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: 
- Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır. 
- Gelir veya kurumlar vergisi mükellef olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik 
edilmelidir. 
- Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Çocuk ve küçük 
çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat 
edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya 
tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. İndirim konusu yapılacak tutarın 
hesaplamasında gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten, geçmiş yıl zararları ve indirimler düşülmeden 
önceki saf irat esas alınacaktır. 
4.1.3.3. Bağış ve Yardımlar 
4.1.3.3.1. Sınırlı İndirilecekler 
Gelir vergisi mükellefleri, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu 
yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerde zikredilen kurum/kuruluş, 
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dernek veya vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 10’unu) aşmamak 
üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden 
indirim konusu yapabilirler. 
4.1.3.3.2. Sınırsız İndirilecekler 
a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık 
tesisi ve 100 yatak (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 yatak kapasiteli) 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 nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir. 
Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ve diğer tesisler ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptırılan ibadethane ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımı 
veya bu tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının 
faaliyetlerine devam edebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya 
tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu bağış ve yardımların genel bütçeye 
dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethaneler ve/veya Diyanet 
İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik 
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası veya faaliyetine devam etmesine yönelik yapılan bağış ve 
yardımların; anılan amaçlarla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere de yapılması mümkündür. 
Düzenlemede yer alan “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel 
birimlerin anlaşılması gerekmekte olup, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim 
merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilecektir. 
Düzenlemede yer alan “sağlık tesisi” ifadesinden ise Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi kapsamında 
değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir. 
b) 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 
bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. 
c) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 
dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya 
desteklenmesi uygun görülen çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve 
yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir. 
4.1.3.4. Sponsorluk Harcamaları 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/8 maddesine göre “3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “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 yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu 
yapılabilecektir. 
4.1.3.5. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve 
Nakdi Bağışlar 
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. 
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4.1.3.6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve 
Yardımlar 
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 11 inci bendine 5904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 
eklenen hüküm uyarınca iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi 
bağış ve yardımların tamamı ile 6322 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen hüküm uyarınca Türkiye 
Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu 
yapılabilecektir. 
4.1.3.7. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar 
EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk 
harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilecektir. 
4.1.3.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar 
a) Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara ilişkin 7269 sayılı 
Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların tümü ile milli yardım komiteleri veya mahalli yardım 
komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni/nakdi bağışlar, 
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere, ileri teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az 
dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini 
amaç edinmek üzere kurulan ve filen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, 
c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar, 
d) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre yapılan 
nakdi bağışlar, 
e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar, 
f) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar, 
g) 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar, 
h) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan ayni/nakdi 
bağışlar, 
i) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi 
bağışlar, 
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. 
4.1.4. Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri 
1 Ocak - 31 Aralık 2016 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin, 01-25 Mart 2017 tarihleri 
arasında verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. (25 Mart 2017 tarihi hafta 
sonuna rastladığından beyannameler 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir.) 
Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir. 
Ücretler nedeniyle verilecek beyannameler ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi 
halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla 
gönderilebilecektir. 
Ayrıca ücret gelirine ilişkin beyannamenin aşağıda belirtilen “Hazır Beyan Sistemi” aracılıyla internet 
ortamında verilmesi mümkün bulunmaktadır. 
● Takvim yılı içinde ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce 
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir. 
● Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık gelir vergisi 
beyannamesi ile beyanda bulunması gerekmektedir. 
Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili izleyen ilk iş gününün 
tatil saatine kadar beyanname verilebilmektedir. 
4.1.5. Hazır Beyan Sistemi 
Hazır Beyan Sistemi; gelirleri gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer 
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kazanç ve iratlardan ya da bunların bir kaçından oluşan mükelleflere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı 
bünyesinde bulunan ve üçüncü taraf kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle Yıllık Gelir 
Vergisi Beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin 
onayına sunulduğu bir sistemdir. 
Tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretliler ile birden fazla işverenden ücret alan ve birden 
sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı 
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşan mükellefler, 
ücretlerinin tamamını (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) hazır beyan sistemini kullanarak 
beyan edebileceklerdir. 
Ücret geliri elde eden mükellefler; 
● Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak 
● İnternet vergi dairesi şifrelerini kullanarak (şifre yoksa herhangi bir vergi dairesine kimlikle başvurarak 
ücretsiz alabilir) sisteme giriş yapabilirler. 
Ücret geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu 
bakımdan, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmadığında, internet vergi dairesinde hazırlanan ücret 
gelirine yönelik beyanname elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde 
mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Onaylanan ücret 
geliri beyanına ilişkin ödemeler anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden yapılabilir. Ayrıca 
internet bankacılığı kullanılarak da vergi borcu ödenebilir. 
Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden veya 
internet ortamında (E-Beyanname Düzenleme Programı) da verilebilir. 
Hazır Beyan Sistemine erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığının 
www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
4.1.6. Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri 
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte 
ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine 
tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir. Hesaplanan vergi; 
● Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, 
● Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, 
● Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine, 
● www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir. 
4.1.7. Vergi Tarifesi 
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi uyarınca 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi 
şöyledir: 

12.600 TL'ye kadar  % 15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası  % 20 

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 
TL), fazlası  

% 27 

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 
110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası 

% 35 

 
Diğer taraftan, 2017 takvim yılı gelirlerine aşağıdaki vergi tarifesi uygulanacaktır. 

13.000 TL'ye kadar  % 15 

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası  % 20 

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 
TL), fazlası  

% 27 

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 
110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası 

% 35 
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4.2. Diğer Ücretler 
Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük 
nedeniyle mümkün olmamaktadır. Diğer ücretlilerin saf ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi 
kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir. Buna 
göre, 2017 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbabının saf ücreti, 2017 takvim yılı başında geçerli 
olan ve sanayi kesiminde çalışan işçilere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak 
hesaplanmaktadır. 2017 yılında diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi Şubat/2017 ayında 
hesaplanmakta ve tahakkuk eden gelir vergisi de iki eşit taksitte Şubat-Ağustos/2017 aylarında 
ödenmektedir. 
Gelir Vergisi Kanununda diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir; 
● Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, 
● Özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
● Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, 
● Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, 
● Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın 
olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 
Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu 
gelirler beyannameye dahil edilmez. 
Diğer ücretliler tarafından ödenecek verginin hesaplanması: 
 

2017 Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.777.50 x 12)  21.330 TL 

Saf Ücret Tutarı (21.330 x %25)  5.332 TL 

Yıllık Vergi Matrahı  5.332 TL 

Hesaplanan Vergi Tutarı (5.332 x %15)  799,88TL 

Şubat/2017’de Ödenecek Vergi Tutarı  399,94 TL 

Ağustos/2017’de Ödenecek Vergi Tutarı  399,94 TL 

 
Diğer ücretlerin vergisi, öteden beri işe devam edenlerde yıllık verginin yarısı takvim yılının 2. ayında (1-28 
Şubat 2017) diğer yarısı ise 8. Ayında (1-31 Ağustos 2017); takvim yılının birinci yarısı içinde işe 
başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı takvim yılının sekizinci 
(Ağustos/2017) ayında, takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda ise verginin karneye yazıldığı 
ayda ödenmesi gerekmektedir. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 247 nci maddesine göre, diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi 
karnesi almaya mecbur olup vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını 
doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları 
bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmekle yükümlüdürler. 
Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin doldurdukları karneyi vergi 
dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri süresi, işe başladıkları veya değişikliğin 
meydana geldiği tarihten başlayarak bir aydır. 
Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 251 inci maddesi uyarınca, kazançları basit usulde tespit edilen 
ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan 
hizmet erbabının belirlenen süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergileri ödemelerini temin 
etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde; 
- Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi işveren adına tarh 
edilir ve vergi cezası da aynı işveren adına kesilerek ondan tahsil edilir. 
- Vergi Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş 
olan vergisi ve gecikme zammı da yanında çalıştığı tespit edilen işverenden tahsil edilir. 
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5)Asgari Geçim İndirimi: 
5.1. Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler 
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. 
Ancak; 
● Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, 
● Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, 
● Başka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, 
● Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler, asgari geçim indiriminden yararlanamazlar. 
5.2. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması 
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; 
● Mükellefin kendisi için % 50’si, 
● Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’ u, 
● Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i, 
● Üçüncü çocuk için %10’u, 
● Diğer çocuklar için % 5’i, 
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının 
uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik 
oranla çarpımı sonucunun 12’ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar 
ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir. Hesaplamada kullanılanformül şöyledir: 
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 
2017 yılında ödenecek asgari geçim indirimi tutarının hesaplamasında 2017 takvim yılı başında geçerli olan 
asgari ücretin yıllık brüt tutarı olan (1.777,50 x 12) 21.330 TL. dikkate alınacaktır. 
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını 
aşmayacak ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi 
uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 
2016 yılında tevkifata tabi tutulmayan ücret geliri nedeniyle yıllık beyanname veren ve asgari geçim 
indiriminden yararlanmak isteyen ücretliler, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup 
edilecek asgari geçim indirimi tutarını hesaplarken 2016 yılının bilgilerini dikkate alarak hesaplama 
yapacaklardır. 
 
Örnek 6: Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan ücretli Bay (C)’nin 2017/ Ocak ayında yararlanabileceği 
asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. 
 

2017 Yılında Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutarı (1.777,50 x 12)  21.330 TL 

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı 
- Mükellefin kendisi için %50 
- Mükellefin eşi için %10 
- Mükellefin çocukları için (%7,5 + %7,5) %15 

%75 

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (21.330 x %75)  15.997,50 TL 

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (15.997,50 x %15)  2.399,62 TL 

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (2.399,62TL /12)  199,97 TL 

 
5.3. Asgari Geçim İndiriminde, Aile Fertlerinin, Emekli Maaşı Olanların ve Boşananların Durumu 
Asgari geçim indirimi uygulamasında; 
● Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanacaktır. 
● Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında 
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değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında 
değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 
olarak kabul edilecektir. 
● Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları 
eşin bildirimine dahil edilecektir. 
● Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır. 
Yıl içinde iş yeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni iş yerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya 
başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir. 
5.4. Engellilik İndiriminden Faydalanan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 
Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi 
düşülecek, kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim 
indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. İndirilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve 
asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. 
 
Örnek 7: Eşi ücretli olarak çalışan, 2 çocuğu olan ve 2. derece engellilik indiriminden faydalanan asgari 
ücretli Mükellef (H)’nin, Ocak/2017 ayı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. 
 

2017 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.777,50 x 12)  21.330,00TL 

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı 
- Mükellefin kendisi için %50 
- Mükellefin çocukları için (%7,5 + %7,5 ) %15 

% 65 

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (21.330 TL x % 65)  13.864,50TL 

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (13.864,5TL x % 15)  2.079,67TL 

 
Hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (2.079,67/12) 173,31 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi 
tutarından mahsup edilecektir. Bu ücretlinin Ocak/2017 ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi 
aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir: 
 

2017 Yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti  1.777,50TL 

2017 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı  1.510,87TL 

İkinci Derece Engellilik İndirimi Tutarı  470,00TL 

Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı  1.040,87TL 

2017 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi  156,13TL 

2017 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek A.G.İ. Tutarı  173,31TL 

2017 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi  - 

2017 Yılı Ocak Ayında Yararlanılacak A.G.İ. Tutarı  156,13TL 

 
Gelir vergisi hesaplanırken, %15 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmıştır. 2017 
yılı Ocak ayı brüt ücreti olan 1.777,50 TL’den (1.777,50 x %15) 266,63 TL sigorta primi ve işsizlik sigortası 
primi indirilecektir. 
Dolayısıyla 2017 yılı Ocak ayı tevkifat matrahı (1.777,50 - 266,63) 1.510,87 TL olacaktır. Bu ücretlinin gelir 
vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan 
sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim 
indirimi tutarının 1/12’si olan 173,31 TL mahsup edilecektir. 
Mahsup edilecek tutar hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından ücretli yalnızca 156,13 TL’lik 
tutardan yararlanacak olup, kalan 17,18 TL’lik tutar sonraki dönemlere devredilemeyecektir. 
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5.4.1. 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları 
2017 yılında tevkifata tabi ücret geliri elde eden ücretlilerin yararlanabileceği asgari geçim indirimi 
tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO 
(Asgari ücret; 2017 yılı için aylık 1.777,50TL, yıllık 21.330,00TL olarak belirlenmiştir.) 

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1) ORAN (%) (2) 
MATRAH (Yıllık Brüt Asgari 

Ücret X AGİ Oranı) (3) 
İNDİRİM TUTARI 
[(3) X %15] (4) 

AYLIK TUTAR 
[(4)/12] (5) 

Bekâr  50,00 10.665,00 1.599,75 133,31 

Evli eşi çalışmayan  60,00 12.798,00 1.919,70 159,98 

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu  67,50 14.397,75 2.159,66 179,97 

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu  75,00 15.997,50 2.399,62 199,97 

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu*  85,00 18.130,50 2.719,57 226,63 

Evli eşi çalışan  50,00 10.665,00 1.599,75 133,31 

Evli eşi çalışan 1 çocuklu  57,50 12.264,75 1.839,71 153,31 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu  65,00 13.864,50 2.079,67 173,31 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu  75,00 15.997,50 2.399,62 199,97 

Evli eşi çalışan 4 çocuklu  80,00 17.064,00 2.559,60 213,30 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu  85,00 18.130,50 2.719,57 226,63 

 
*Asgari ücretin 2017 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 226,63 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2017 yılında 
aylık 226,63 TL’yi aşamayacaktır. 
5.5. Medeni Halin ve Çocuk Sayısının Değişmesi Durumunda Asgari Geçim İndirimi 
Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu 
Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde 
(evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari 
geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle 
uygulanacaktır. 
5.6. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  
Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi kesintisi yapılmayan ve bu nedenle 
ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık 
beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi 
suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, yıllık beyannamelerine 265 Seri No.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği ekinde yer alan 
“Aile Durumu Bildirimi”ni doldurarak ekleyeceklerdir. 
Kesintiye tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu 
beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede 
sadece ücret gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir. 
Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde edilmesi dolayısıyla ücret gelirinin 
yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde, yıl içinde işveren aracılığıyla asgari geçim indiriminden 
yararlanılması nedeniyle, yıllık beyannamede asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün değildir. 
Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indiriminden 
yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret gelirlerini yıllık beyannameye dahil etmeleri halinde, beyan 
edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir 
vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta 
vergileme sırasında ücretliye ödenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarının, yıllık beyanname üzerinden 
yapılan vergileme sonucunda da ücretlide kalması sağlanmış olacaktır. 
5.7. İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 
Gelir Vergisi Kanununa 6753 sayılı Kanunla eklenen geçici 86 ncı madde ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99TL’nin 
altına düşen hizmet erbabına ilave asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiştir. İlave asgari geçim 



 

41                                                                                 

indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 
103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacak olup 
gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına 
düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. 
Ayrıca, hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri 
nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi 
uygulanmayacaktır. İlave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar 294 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. 
5.8. Yıllık Beyannamede Mahsup Edilecek 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları 
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO 
(Asgari ücret; 2016 yılı için aylık 1.647 TL yıllık 19.764 TL olarak belirlenmiştir.) 

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU 
(1) 

ORAN (%) 
(2) 

MATRAH (Yıllık Brüt Asgari 
Ücret X AGİ Oranı) (3) 

İNDİRİM TUTARI 
[(3) X %15] (4) 

AYLIK TUTAR 
 [(4)/12] (5) 

Bekâr  50,00  9.882,00  1.482,30  123,53 

Evli eşi çalışmayan  60,00  11.858,40  1.778,76  148,23 

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu  67,50  13.340,70  2.001,11  166,76 

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu  75,00  14.823,00  2.223,45  185,29 

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu*  85,00  16.799,40  2.519,91  209,99 

Evli eşi çalışan  50,00  9.882,00  1.482,30  123,53 

Evli eşi çalışan 1 çocuklu  57,50  11.364,30  1.704,65  142,05 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu  65,00  12.846,60  1.926,99  160,58 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu  75,00  14.823,00  2.223,45  185,29 

Evli eşi çalışan 4 çocuklu  80,00  15.811,20  2.371,68  197,64 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu  85,00  16.799,40  2.519,91  209,99 

 
 
6) Ücret Geliri İle Diğer Gelirlerin Birlikte Beyan Edilmesi Durumu: 
 
2016 takvim yılına ilişkin olup, yıllık gelir vergisi beyannamesinde 69.000 TL’yi aşacak şekilde ücretle 
birlikte diğer gelirlerin de beyan edilmesi durumunda, 69.000 TL’yi aşan tutarın ücret gelirine isabet eden 
kısmına daha düşük vergi oranının uygulanması gerekmekte olup, ücret geliri nedeniyle eksik 
hesaplanması gereken vergi tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanabilecektir. 
- Beyannameye dahil edilen tüm gelirlerin toplamından oluşan Vergiye Tabi Gelir (Matrah) üzerinden, 
tarifenin ücret dışındaki gelirler için geçerli olan vergi oranları esas alınarak gelir vergisi hesaplanacak, 
- Beyannameye dahil edilen ücret gelirinin, beyan edilen toplam gelir içindeki oranı bulunarak, bu oranın 
toplam Vergiye Tabi Gelirin (Matrah) 69.000 TL’yi aşan kısmına uygulanması sonucunda ulaşılacak tutara 
(Bu tutar en fazla 110.000 - 69.000 = 41.000 TL olabilecektir.) %8 oranının uygulanması suretiyle, beyan 
edilen ücret geliri dolayısıyla toplam vergiden indirilecek gelir vergisi tutarı hesaplanacak, 
- Ücret geliri dolayısıyla eksik hesaplanması gereken vergi tutarının, beyannamedeki tüm gelirlerin 
toplamından oluşan matrah üzerinden hesaplanan vergi tutarından düşülmesi suretiyle, beyannamede 
gösterilecek “hesaplanan gelir vergisi” tutarı bulunmuş olacaktır. 
 
7) Ücret Gelirlerinin Beyanına İlişkin Örnekler: 
 
Örnek 8: Yabancı ülke konsolosluğunda çalışan ve ücret istisnasından yararlanmayan Türk uyruklu 
Mükellef (İ), 2016 yılında 80.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Ödevlinin eşi çalışmakta ve 2 çocuğu 
bulunmaktadır. Bu gelirler için 2017 Mart ayında verilecek yıllık beyannamede asgari geçim indirimi 
aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 
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2016 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.647 x 12)  19.764,00TL 

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı 
- Mükellefin kendisi için %50 
- Mükellefin çocukları için %7,5 + %7,5 = % 15 

% 65 

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (19.764 x %65)  12.846,60TL 

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (12.846,60 x %15)  1.926,99TL 

 
 
Ücret geliri nedeniyle verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı 15.630 TL’dir. Yıllık 
beyannamede hesaplanan vergi toplamından, asgari geçim indirimi tutarı olan 1.926,99 TL mahsup 
edilecektir. Böylece yıllık beyanname ile bildirilen ücret gelirine isabet eden vergiden, asgari geçim indirimi 
tutarı mahsup edilerek indirim tutarı ücretliye yansıtılacaktır. 
Bu durumda ödenecek gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 
 

Ücret Geliri  80.000,00TL 

Sigorta Prim Ödemesi (80.000 x %15)  12.000,00TL 

Kalan (80.000-12.000)  68.000,00TL 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah)  68.000,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi (%15-20-27)  15.630,00TL 

Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı  1.926,99TL 

Ödenecek Gelir Vergisi (15.630-1.926,99)  13.703,01TL 

Ödenecek Damga Vergisi  51,40TL 

 
Örnek 9 : Mükellef (K)’nin 2016 yılında elde ettiği gelirlere ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir. 
 

(X) Şirketinden elde ettiği ücret gelirinin yıllık tutarı  68.000,00TL 

(Y) Şirketinden elde ettiği ücret gelirinin yıllık tutarı  50.000,00TL 

Beyan edilecek gayri saf ücret tutarı  118.000,00TL 

 
Mükellef iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla 
vergilendirilmiş bulunmaktadır. Ödevli, yıl içinde en fazla ücret aldığı işvereni aracılığıyla asgari geçim 
indirimi uygulamasından yararlanmıştır. 
İkinci işverenden elde edilen ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespiti için; 
Elde edilen 50.000 TL lik ücret gelirinden bu gelire isabet eden %14 sigorta primi ve % 1 işsizlik sigortası 
primi toplamı olan % 15 oranı çıkarılacaktır. Buna göre, 50.000 – (50.000 x % 15)= 42.500 TL 2016 yılı için 
30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için, birinci ve ikinci işverenden alınan toplam (68.000 + 50.000) 118.000 
TL ücret tutarının tamamı beyan edilecektir. 
Mükellef yıl içinde (12.876 + 8.745) 21.621 TL kesinti yoluyla vergi (asgari geçim indirimi mahsup 
edilmeden önceki vergi tevkifatı tutarı) ve 17.700 TL sigorta primi ödemiştir. Mükellef ayrıca kendisine, 
eşine ve küçük çocuklarına ilişkin 9.000 TL eğitim ve sağlık harcamasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (A) 
İlköğretim Okuluna da 6.000 TL bağışta bulunmuştur. 
Mükellef gelir vergisi matrahının tespitinde (Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca); 
● Beyan ettiği gelirinin % 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 harcamalarını, 
● 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 inşası dolayısıyla 
yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile 
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mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve 
yardımların tamamını; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapabilecektir. 
Buna göre; mükellefin yapmış olduğu eğitim ve sağlık harcaması tutarı olan 9.000 TL, beyan edilen gelirin 
%10’u olan (118.000 x %10) 11.800 TL’nin altında kaldığından, 2016 takvim yılında yapılan 9.000 TL eğitim 
ve sağlık harcamasının tamamı indirilecektir. Ayrıca, (A) İlköğretim Okuluna yaptığı 6.000 TL’lik bağış 
tutarının tamamı da yukardaki hüküm gereğince gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. 
Mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır: 
 

Ücret Geliri  118.000,00TL 

Sigorta Prim Ödemesi  17.700,00TL 

Kalan (Beyan edilen ücret geliri) (118.000 – 17.700)  100.300,00TL 

Eğitim ve Sağlık Harcaması  9.000,00TL 

Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar  6.000,00TL 

İndirimler Toplamı (9.000 + 6.000)  15.000,00TL 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (100.300 – 15.000)  85.300,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi  20.301,00TL 

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 
(Asgari Geçim İndirimi mahsup edilmeden önceki vergi)  

21.621,00TL 

Ödenecek Gelir Vergisi  0,00TL 

İade Edilecek Gelir Vergisi  1.320,00TL 

Ödenecek Damga Vergisi  51,40TL 

 
Not: 10, 11 ve 12 nolu örneklerde; gelir vergisi hesaplanırken, ücret gelirlerinden %15 oranında sigorta 
prim ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapıldığı varsayılmıştır. 
 
Örnek 10: Mükellef (L)’nin 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki gelirleri aşağıdaki 
gibidir. 
 

Beyan Edilen Serbest Meslek Kazancı  103.000,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri (1.İşverenden Alınan, Tevkifata Tabi Tutulmuş)  72.000,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri (2.İşverenden Alınan Tevkifata Tabi Tutulmuş)  50.000,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri (3.İşverenden Alınan, Tevkifata Tabi Tutulmuş)  48.000,00TL 

Konut Kira Geliri (Götürü Gider Usulü Tercih Edilmiştir)  54.000,00TL 

Toplam Gelir (103.000+72.000+50.000+48.000+54.000)  327.000,00TL 

 
Serbest meslek kazancı nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir. Birinci işveren hariç, ikinci ve 
üçüncü işverenden alınan ücret tutarı 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığından birinci işverenden alınan ücret 
geliri dahil ücret gelirinin tamamı da beyan edilecektir. 
Mükellef yıl içinde (Birinci işveren 16.710 + İkinci işveren 10.770 + Üçüncü işveren 10.230 + Serbest 
Meslek Kazancından 20.600 =) 58.310 TL tevkif suretiyle vergi ödemiştir. 
Mükellef (L) serbest meslek kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olduğundan GVK’nın 21 inci 
maddesinde yer alan 2016 yılı için 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamayacaktır. Konut kirasının gayrisafi 
tutarı 54.000 TL olup, götürü gider usulünde gayrimenkul sermaye iradının % 25’i olan (54.000 x 0,25 =) 
13.500 TL’yi gider olarak indirerek, bakiye 40.500 TL’yi gayrimenkul sermaye iradından dolayı matrah 
olarak beyan edilecektir. Diğer taraftan, 2016 takvim yılında elde edilen ücret ve diğer gelirlerin 
vergilendirilmesinde uygulanacak tarife Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde belirlenmiş olup, 
ücret geliri ile diğer gelir unsurlarının birlikte beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam gelirin 69.000 
TL’yi aşması nedeniyle, gelir vergisinin hesaplanması 75 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan 
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açıklamalara göre yapılacaktır. 
Buna göre, ödenecek gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 
 

Toplam Gelir Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Matrahı 
(103.000 + 72.000 + 50.000 + 48.000 + 40.500)  

313.500,00TL 

Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden 
Hesaplanan Vergi [(313.500 - 69.000) x % 35 + 15.900]  

101.475,00TL 

Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir 
İçindeki Oran (170.000 / 313.500)  

% 54,23 

69.000 TL’yi Aşan Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret 
Gelirine Tekabül Eden Kısmı  [(313.500 – 69.000) x % 54,23] 
(Bu tutar en fazla (110.000 - 69.000) 41.000 TL olabilecektir) 

41.000,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayısıyla Eksik Hesaplanacak Gelir Vergisi 
(41.000 x % 8)  

3.280,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi ( 101.475 - 3.280 )  98.195,00TL 

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi Toplamı  
(16.710 + 10.770 + 10.230 + 20.600)  

58.310,00TL 

Ödenecek Gelir Vergisi (98.195 - 58.310)  39.885,00TL 

Ödenecek Damga Vergisi  51,40 TL 

 
Örnek 11: Mükellef (M)’nin 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki gelirleri aşağıdaki 
gibidir. 
 

Beyan Edilen Serbest Meslek Kazancı  55.000,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri (1.İşverenden Alınan, Tevkifata Tabi Tutulmuş)  47.000,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri (2.İşverenden Alınan, Tevkifata Tabi Tutulmuş)  35.000,00TL 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (55.000 + 47.000 + 35.000)  137.000,00TL 

 
Serbest meslek kazancı nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir. Birinci işveren hariç, ikinci 
işverenden alınan ücret tutarı 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığından birinci işverenden alınan ücret geliri 
dahil ücret gelirinin tamamı da beyan edilecektir. 
Mükellef yıl içinde (Birinci Ücret için 9.960 + İkinci Ücret için 6.720 + Serbest Meslek Kazancı için 11.000 =) 
27.680 TL kesinti yoluyla vergi ödemiştir. Diğer taraftan, 2016 takvim yılında elde edilen ücret ve diğer 
gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak tarife Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde 
belirlenmiş olup, ücret geliri ile diğer gelir unsurlarının birlikte beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam 
gelirin 69.000 TL’yi aşması nedeniyle, gelir vergisinin hesaplanması 75 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde 
yapılan açıklamalara göre yapılacaktır. 
Buna göre, gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 
 

Toplam Gelir Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Matrahı 
(55.000+47.000+35.000)  

137.000,00TL 

Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden 
Hesaplanan Vergi [(137.000-69.000) x % 35 + 15.900]  

39.700,00TL 

Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir İçindeki Oran 
[(82.000) / 137.000]  

% 59,85 

69.000 TL’yi Aşan Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret 
Gelirine Tekabül Eden Kısmı [(137.000 – 69.000) x % 59,85] 

40.698,00TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayısıyla Eksik Hesaplanacak Gelir Vergisi 
(40.698 x % 8)  

3.255,84,00TL 
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Hesaplanan Gelir Vergisi (39.700-3.255,84)  36.444,16,00TL 

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi Toplamı (9.960+6.720+11.000)  27.680,00TL 

Ödenecek Gelir Vergisi ( 36.444,16-27.680)  8.756,16,00TL 

Ödenecek Damga Vergisi  51,40 TL 

 
Örnek 12: Mükellef (N), 2016 yılında tevkifata tabi tutulmuş birinci işverenden 42.000 TL, ikinci işverenden 
35.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Ödevli ayrıca, 5.000 TL alacak faizi ve brüt 100.000 TL de tam mükellef 
bir kurumdan kar payı elde etmiştir. Ödevli bunların yanında 47.000 TL mevduat faizi ve Katılım 
Bankasından 45.000 TL kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payı almıştır. 

Birinci işverenden elde edilen ücret geliri  42.000,00TL 

İkinci işverenden elde edilen ücret geliri  35.000,00TL 

Tam mükellef kurumdan elde edilen toplam kar payı  100.000,00TL 

Alacak faizi  5.000,00TL 

Mevduat faizi  47.000,00TL 

Katılım Bankasından kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen 
kar payları  

45.000,00TL 

Beyan edilecek gelir tutarı (42.000+35.000+50.000+5.000)  132.000,00TL 

 
Mükellef yıl içinde (Tam mükellef kurumdan elde edilen kar payından 15.000 + Birinci işverenden 8.610 + 
İkinci işverenden 6.720) 30.330 TL tevkif suretiyle vergi ödemiştir. 
Birinci işveren hariç, ikinci işverenden alınan ücret tutarı 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığından birinci 
işverenden alınan ücret geliri dahil ücret gelirinin tamamı olan 77.000 TL beyan edilecektir. 
Ödevlinin tam mükellef bir kurumdan elde ettiği kesintiye tabi tutulmuş 100.000 TL’lik kar payının yarısı 
gelir vergisinden istisna olup kalan 50.000 TL GVK’nın 86/c maddesi hükmü gereğince 30.000 TL’lik 
beyanname verme sınırını aştığından beyan edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden, kurum bünyesinde karın dağıtımı aşamasında yapılan vergi kesintisinin tamamı (istisnaya 
isabet eden kısım dahil) mahsup edilecektir. GVK’nın 86/1-d maddesine göre kesinti ve istisna 
uygulamasına tabi olmayan menkul sermaye iradı toplamının 2016 yılı için 1.580 TL’yi aşmaması halinde 
beyan edilmemesi gerekmektedir. Örnekte 5.000 TL alacak faizi kesinti ve istisna uygulanmayan bir gelir 
olup, bu gelirin toplamı 2016 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.580 TL’yi aştığından, 5.000 TL’nin 
tamamı beyan edilecektir. 
Mevduat faizi ve Katılım Bankasından kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları Gelir 
Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulduğundan beyannameye dahil 
edilmeyecektir. 
Diğer taraftan, 2016 takvim yılında elde edilen ücret ve diğer gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak 
tarife Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde belirlenmiş olup, ücret geliri ile diğer gelir 
unsurlarının birlikte beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam gelirin 69.000 TL’yi aşması nedeniyle, gelir 
vergisinin hesaplanması 75 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre yapılacaktır. 
Buna göre, ödenecek gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 
 

Gelir Vergisi Matrahı (42.000+35.000+50.000+5.000)  132.000,00TL 

Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden Hesaplanan Vergi 
[(132.000- 69.000) x % 35 + 15.900]  

37.950,00TL 

Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir İçindeki Oran 
[(77.000) / 132.000]  

% 58,33 

69.000 TL'yi Aşan Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret 
Gelirine Tekabül Eden Kısmı [(132.000 – 69.000) x % 58,33] 

36.747,90TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayısıyla Eksik Hesaplanacak Gelir Vergisi 
(36.747,9 x % 8)  

2.939,832TL 
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Hesaplanan Gelir Vergisi (37.950 -2.939,832)  35.010,17TL 

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi Toplamı (15.000+8.610+6.720)  30.330,00TL 

Ödenecek Gelir Vergisi (35.010,16 – 30.330)  4.680,17TL 

Ödenecek Damga Vergisi  51,40TL 

 

8. Beyannamenin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

● Beyanname bir örnek doldurulacaktır. 

● Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır. 

● Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir. 

● Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. 

● Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır. 

● Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır. 

● Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, 

https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır. 
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F. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI 

Ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 

aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir. 

 

Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti 

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış 

bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve 

giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Kazancın bu şekilde tespiti 

sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca; 

• Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata, 

• Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilir. 

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz. 

Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

 

Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler 

 

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde 

belirtilen unsurlara ait tutarlar (şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, 

engellilik indirimi, 8.000 TL’lik kazanç indirimi vb.) indirim konusu yapılabilecektir. 

Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve 

yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

 

Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası 

 

Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti 

nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 

29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından 

itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı 

maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 

İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/02/2016 tarihinden itibaren ticari, zirai 

veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda 

öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu 

istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 

TL olarak uygulanacak olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi 

durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez. 

 

Kazanç İndirimi 

 

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 01.01.2016 

tarihinden itibaren 8.000 TL kazanç indirimi uygulanacaktır. Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira 

geliri, menkul sermaye iradı, vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca, 

vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi 

nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez. 
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Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç 

istisnası ile 8.000 TL’lik kazanç indirimden birlikte yararlanamazlar. Söz konusu istisna veya indirimin 

hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirlerler. 

 

Engelilik İndirimi 

 

Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci 

maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanacaktır. Gelir Vergisi Kanununa göre 

çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari 

% 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır. 

2016 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak 

engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir: 

 

Birinci derece engelliler için (900 x 12) 10.800TL 

İkinci derece engelliler için (460 x 12) 5.520TL 

Üçüncü derece engelliler için (210 x 12) 2.520TL 

 

Örnek: 

Basit usulde vergilendirilen Mükellef (E), çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olup, ikinci derece 

engellilik indiriminden yararlanmaktadır. 2016 yılında kendi şahsı için 6.800 TL sosyal güvenlik primi ile 

küçük çocuğu için 5.000 TL birikimli hayat sigortası primi ödemiştir. İkinci derece engelliler için yıllık 

indirim tutarı 2016 yılı için (460 x 12) = 5.520 TL olup, Mükellef (E) beyan edeceği gelirden 5.520 TL indirim 

yapacaktır. 

Mükellefin küçük çocuğu için ödediği birikimli hayat sigorta priminin % 50’si, beyan edilen gelirin % 15’ini 

ve asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak şartıyla, beyan edilen gelir tutarından indirim konusu 

yapılabilmektedir. 

Bu durumda Mükellef (E)’nin ödediği birikimli hayat sigortası priminin % 50’si olan (5.000 x % 50)= 2.500 

TL, beyan ettiği gelirin %15’ini ve 2016 yılı için esas alınacak asgari ücretin bir yıllık tutarı olan 19.764 TL’yi 

aşmadığından, indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, mükellef 8.000 TL’lik kazanç indiriminden 

yararlanmıştır. Mükellefin 2016 yılına ilişkin beyanı ise aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Gayri Saf Ticari Kazanç  60.000,00TL 

Sosyal Güvenlik Primi  6.800,00TL 

Ticari kazanç (60.000 – 6.800)  53.200,00TL 

İndirilecek Hayat Sigortası Primi (5.000 x % 50)  2.500,00TL 

Engellilik İndirimi (460 x 12)  5.520,00TL 

Kazanç İndirimi  8.000,00TL 

İndirimler Toplamı (2.500 + 5.520 + 8.000)  16.020,00TL 

Kalan (53.200-16.020)  37.180,00TL 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah)  37.180,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi  7.308,60TL 

Ödenecek Gelir Vergisi  7.308,60TL 
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Basit Usulde Ticari Kazancın Beyanı 

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2017 tarihleri 

arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verirler.  

2016 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, 

beyannameler 27 Şubat 2017 akşamına kadar verilebilecektir. 

Beyannameler posta ile de gönderilebilir. Kayıtlı posta (taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) kurye vb.) ile 

gönderildiğinde, zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihi beyannamenin verildiği tarih 

olarak kabul edilecektir. Kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından 

getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihi beyannamenin veriliş tarihi olarak kabul edilecektir. 

Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul 

mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız 

çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile 

elektronik ortamda gönderebilirler. 

Beyannamenizi posta yoluyla gönderecekseniz kayıtlı posta olması tercih edilmelidir. 

2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 

12.600 TL’ye kadar %15 

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası %20 

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası %27 

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, ve fazlası %35 

 

Ödeme Yeri Ve Zamanı 

2016 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit 

taksitte ödenecek olup; 

• birinci taksitin 28 Şubat 2017 tarihine kadar, 

• ikinci taksitin ise 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Vergi; 

• Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine, 

• Bağlı bulunulan vergi dairesine, 

• Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir. 
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G. DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE’DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR) İÇİN KİRA GELİRİ BEYANI 

 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan (dar mükellef) ve kira geliri elde eden mükellefler Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannamelerini aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir. 

 

Kimler Beyanname Vermelidir? 

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; 

● Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2016 yılı için 3.800 TL) aşanlar, 

● Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden tevkifat ve istisna 

uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2016 yılı için 1.580 TL) aşanlar yıllık 

beyanname vereceklerdir. 

Dar mükellefler, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için 

yıllık beyanname vermezler. Diğer gelirler için yıllık beyanname vermeleri halinde de tevkifata tabi tutulan 

bu gelirlerini beyannameye dahil etmezler. 

 

Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması 

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2016 yılı için istisna tutarı 

3.800 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmalarına ve 

beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır. 

İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira 

gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki 

kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. 

Ayrıca, 3.800 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, 

menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri saf tutarları toplamı 

2016 yılı için 110.000 TL aşanlar, 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. 

 

Konutlardan elde edilen kira gelirleri 01-25 Mart 2017 tarihleri arasında (25 Mart 2017 tarihi hafta sonuna 

rastladığından beyannameler 27 Mart 2017Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir.) beyan edilmez veya 

eksik beyan edilirse, 2016 yılı için 3.800 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. 

 

Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler 

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin saf tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir. 

● Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) 

● Gerçek Gider Yöntemi 

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için 

gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 

kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek 

giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. (Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini 

uygulayamazlar.)  

 

Örnek: Almanya’da yaşayan Mükellef (A), Ankara’da bulunan konutunu kiraya vermiş ve 2016 yılında 

14.000 € kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini 

seçmiştir. Tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Avro alış kuru 3,50 TL kabul edilmiştir. 



 

51                                                                                 

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır; 

 

Gayrisafi İrat Toplamı (14.000 € x 3,50 TL)  49.000,00TL 

Vergiden İstisna Tutar  3.800,00TL 

Kalan (49.000 - 3.800)  45.200,00TL 

%25 Götürü Gider (45.200 x %25)  11.300,00TL 

Vergiye Tabi Gelir (45.200 - 11.300)  33.900,00TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi  6.423,00TL 

Damga Vergisi  51,40TL 

 

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, brüt kira geliri tutarından Gelir Vergisi Kanunu 74 üncü 

maddesinde sayılan giderlerin gerçek tutarlarını indirebilirler. 

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.  

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması 

durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri saf hasılattan indirilemeyecektir. 

Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. 

 

İndirilebilecek Gider =(Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat*)/Toplam Hasılat 

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası 

 

Örnek: Mükellef (B), sahibi olduğu konutu 2016 yılında kiraya vermiş olup, 30.000 TL kira geliri elde 

etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef, gayrimenkulü ile ilgili olarak 5.000 TL harcama yapmış olup, 

gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 5.000 TL tutarındaki 

toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. 

Vergiye Tabi Hasılat  = 30.000 – 3.800 = 26.200 TL 

İndirilebilecek Gider = (5.000 x 26.200) / 30.000 

                                     = 4.366 TL 

 

Kira Ödemelerinde Vergi Kesintisi 

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94. 

maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) 

yapmak zorundadırlar. 

Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir 

vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Kiracı, basit usulde vergilemeye tabi bir mükellef ise; vergi kesintisi 

yapma yükümlülüğü bulunmadığından, kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapmayacaktır. 

Kiraya verilen gayrimenkulün hem konut hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin 

tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi 

olacaktır. 
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2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 

 

12.600 TL'ye kadar  % 15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası  % 20 

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası  % 27 

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası  % 35 

 

Kira geliri elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01 - 25 Mart 2017 tarihleri arasında 

vermeleri gerekmektedir. 25 Mart 2017 tarihi hafta sonuna rastladığından beyannameler 27 Mart 2017 

Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir. 

● Beyannameler Türkiye’de vergi muhatabı mevcut ise onun Türkiye’de oturduğu yerin vergi dairesine; 

Türkiye’de vergi muhatabı yoksa gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir. 

● Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı 

kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi elektronik ortamda 

gönderilebileceği gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla 

da gönderilebilir. 

● Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebilir. Beyanname; Kayıtsız 

(Adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt 

tarihinde, Kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine 

PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılır. 

 

Ödeme Yeri ve Zamanı 

MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte; 

● Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, 

● Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, 

● Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir. 
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H. GEÇ. 67. MD. UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK GELİR VERGİSİ 

 

Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67 nci maddede, menkul 

kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen 

gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.  

Söz konusu düzenleme 1/1/2006-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

 

1. Tevkifata Tabi Gelirler 

● Hisse senedi alım-satım kazançları, 

● Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, 

● Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, 

● Mevduat faizleri, 

● Repo gelirleri, 

● Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar 

payları ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, 

● Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler, 

● Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri, 

● Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz gelirleri ve alım-satım 

kazançları. 

● Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler, 

● Aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirler, tevkifata tabi olacaktır. 

 

2. Tevkifata Tabi Olmayan Gelirler 

● Hisse senedi kar payları, 

● Hazine (Eurobond) ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında 

ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel 

getirilerinin tahsili, 

● Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan 

hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, 

● Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım 

fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen 

gelirler, 

● Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, 

● Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan 

gelirler, tevkifat kapsamında olmayacaktır. 

 

3. Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacaklar 

Tevkifat uygulamasında gelir sahibinin gerçek/tüzel kişi ya da tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen 

gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi bulunmamaktadır. Vergi mükellefiyeti olmayan ya da 

vergiden muaf olanların elde ettiği gelirler de tevkifata tabi olacaktır. 
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4. Alım-Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 

Alım-satım işlemlerinde tevkifat matrahı alış bedeli ile satış bedeli arasındaki tutar olacaktır. Alış ve satış 

işlemleri sırasında ödenen komisyonlar ile banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat matrahının 

tespitinde dikkate alınacaktır. Bu giderler dışında başkaca bir giderin tevkifat matrahının tespitinde indirim 

konusu yapılması söz konusu değildir. 

 

5. Aynı Menkul Kıymetten Değişik Tarihlerde Alımlar Yapıldıktan Sonra Elden Çıkarılması Halinde Alış 

Bedeli 

Aynı menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra 

bunların bir kısmının elden çıkarılması durumunda ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle, tevkifat 

matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedeli belirlenecektir. Aynı gün içinde yapılan alım satım 

işlemlerinde ağırlıklı ortalama fiyat bilgisi dikkate alınabilecek, ancak tevkifat matrahı ilk giren ilk çıkar 

yöntemine göre belirlenecektir. 

Bir menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması halinde, elden 

çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit 

edilecektir. 

 

6. Dövize, Altına Veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına ilişkin 

işlemlerde, tevkifat matrahının tespitinde alış ve satış bedeli olarak işlem tarihindeki Türk Lirası karşılıkları 

esas alınacaktır. 

 

7. Yabancı Para Cinsinden İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemlerde Tevkifat Matrahı 

Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının yabancı bir para cinsinden ihraç edilmiş olması 

halinde, tevkifat matrahının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır. 

Kur olarak işlem anında kullanılan kur, böyle bir kurun bulunmadığı hallerde ise Merkez Bankası döviz alış 

kuru esas alınacaktır. 

 

8. Alım-Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Zararla Sonuçlanması Halinde Tevkifat Matrahı 

Alım-satıma konu menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının aynı türden olması kaydıyla, üç aylık 

dönem içerisinde yapılan işlemlerin bir kısmının zarar bir kısmının kar ile sonuçlanması halinde zararlar 

karlardan mahsup edilmek suretiyle tevkifat matrahı tespit edilecektir. Üç aylık dönem sonucunun zarar 

olması halinde bu zarar izleyen üç aylık döneme takvim yılı aşılmamak kaydıyla devredilecektir. Takvim 

yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen takvim yılına aktarılması mümkün 

olmayacaktır. 

 

9. Aynı Tür Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 

Aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının değerlendirilmesinde aşağıdaki sınıflandırma 

esas alınacaktır. 

I) Sabit getirili menkul kıymetler 

II) Değişken getirili menkul kıymetler 

III) Diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları 

IV) Yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları hisse senetleri 
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Menkul kıymetlerle yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde sınıflandırma, işlemle ilişkilendirilen 

menkul kıymetin dahil olduğu gruba göre yapılacaktır. Menkul kıymete bağlı olmaksızın yapılan işlemler 

ise III. Gruptaki diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları kapsamında değerlendirilecektir. 

Ayrıca, hisse senedine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak ihraç 

edilen aracı kuruluş varantları ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin de hisse senetleri ile aynı 

sınıfta değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, hisse senedi ve hisse senedi endeksleri dışında bir dayanak varlığa bağlı varantlar söz konusu 

gruplandırmada III. sınıf kapsamında değerlendirilecektir. 

 

10. Menkul Kıymet Veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının İtfası Halinde Tevkifat Matrahı 

Bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının itfası halinde, tevkifat matrahı alış bedeli ile itfa 

bedeli arasındaki fark olacaktır. Alış veya itfa işlemleri sırasında ödenen komisyonlar ile banka ve sigorta 

muameleleri vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. 

 

11. Dönemsel Getirilerde Tevkifat Matrahı 

Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının, herhangi bir menkul kıymet veya diğer 

sermaye piyasası aracına bağlı olmayan dönemsel getirilerinde, tevkifat matrahı dönemsel getiri tutarı 

olacaktır. Bu işlem sırasında varsa ödenen komisyon ile banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat 

matrahının tespitinde dikkate alınacaktır 

 

12. Ödünç İşlemlerinde Tevkifat Matrahı 

Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemine konu olması halinde ödünç verenin 

ödünç işleminin karşılığı olarak aldığı bedel üzerinden tevkifat yapılacaktır. Bu işlem sırasında varsa 

ödenen komisyon ve banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate 

alınacaktır. 

Finansal araçlara yatırım yapan tam ve dar mükellef gerçek kişilerin elde ettikleri gelirlerin nasıl 

vergilendirileceğine ilişkin açıklamalar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır. 

 

13. Hisse Senedi Kazançları 

 Kar Paylarının Vergilendirilmesi: 

Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. Gelir 

Vergisi Kanununun 22 nci maddesi hükmü uyarınca, elde edilen kar payının yarısı gelir vergisinden istisna 

olup, kalan tutarın aynı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen beyan haddini aşması halinde (2016 yılı için 

30.000 TL) beyan edilecektir. Beyan edilen tutar 

üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kurum bünyesinde yapılan %15 oranındaki tevkifatın tamamı 

mahsup edilecektir. 

 Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi: 

Hisse senetleri alım-satım kazançları geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi olup, 27/4/2012 tarihli 

ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından 

geçici 67 nci madde kapsamında hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı 

olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları 

dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse 



 

56                                                                                 

senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı %0 

olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bir 

yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler tevkifata tabi 

olmayacağı gibi bu gelirler için Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi de 

uygulanmayacağından değer artış kazancı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi de söz konusu 

değildir. 

 1/1/2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilenlerin Vergilendirilmesi: 

1/1/2006 tarihinden itibaren iktisap edilen hisse senetlerinin alım-satım kazançları geçici 67 nci madde 

hükümleri çerçevesinde tevkifata tabidir. Gerçek kişilerin tevkifata tabi hisse senedi alım-satım 

kazançlarına uygulanan tevkifat oranı, 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tüm tam ve dar 

mükellef gerçek kişiler için % 0 olarak belirlenmiştir. Söz konusu gelirler için yıllık veya münferit 

beyanname verilmeyecektir. 

 1/1/2006 Tarihinden Önce İktisap Edilenlerin Vergilendirilmesi: 

1/1/2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri alım-satım kazançları için geçici 67 nci madde 

kapsamında tevkifat yapılması söz konusu değildir. Bu gelirler 31/12/2005 tarihinde geçerli olan mevzuat 

hükümlerine göre vergilendirilecek olup, maliyet bedeli endekslemesi ve istisna uygulamasından sonra 

kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. 

 

14. Devlet Tahvili Ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri Ve Alım satım Kazançları 

Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları geçici 67 nci madde kapsamında 

tevkifata tabidir. Ancak, yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen faiz gelirleri 

ve alım-satım kazançları ihraç tarihi ne olursa olsun geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat uygulaması 

dışında olduğundan, Eurobond faiz gelirleri 2016 yılına ilişkin beyan haddi olan 30.000 TL’nin aşılması 

halinde beyan edilecektir. Alım-satım kazancında ise maliyet bedeli endekslemesi ve istisna uygulaması 

sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. 

Dar mükellefiyete tabi olanların ise, Eurobondlardan elde ettikleri gelirler için beyanname vermeleri söz 

konusu değildir. 

 1/1/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilenlerin Vergilendirilmesi: 

1/1/2006 tarihinden itibaren ihraç edilecek olan Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilecek olan 

faiz gelirleri ile bunların alım-satım kazançları üzerinden yapılmakta olan % 15’lik tevkifat oranı, 27/9/2010 

tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere tam ve dar mükellef gerçek kişiler için %10 olarak belirlenmiştir. 

 1/1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerin Vergilendirilmesi: 

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri ile alım-satım 

kazançları geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi olmayacaktır. Bu gelirlerin vergilendirilmesi 

31/12/2005 tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. Dolayısıyla, söz konusu tahvil ve 

bonoların ihraç tarihi ile Türk Lirası cinsinden ihraç edilip edilmediğine bağlı olarak indirim oranı 

uygulanacaktır. Alım-satım kazançları için ise maliyet bedeli endekslemesi ve istisna uygulamasından sonra 

kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. 

 

15. Özel Sektör Tahvil Gelirleri (Faiz Gelirleri Ve Alım-Satım Kazançları ) 

Özel sektör tahviline ilişkin faiz gelirleriyle alım-satım kazançları geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata 

tabidir. 
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 1/1/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilenlerin Vergilendirilmesi: 

1/1/2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvil/bono faiz gelirleri ve alım-satım 

kazançları aynı durumdaki Devlet tahvili/Hazine bonosu gelirleri gibi geçici 67 nci madde kapsamında nihai 

olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir. 

 1/1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerin Vergilendirilmesi: 

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen özel sektör tahvil/bono faiz gelirleri ve alım-satım kazançları aynı 

durumdaki Devlet tahvili/Hazine bonosu gelirleri gibi beyan yoluyla vergilendirilmektedir. Ancak, tam 

mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ise, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları arasında tanımlanmış 

olmakla birlikte bahse konu tahviller geçici 67 nci madde kapsamına giren menkul kıymet veya diğer 

sermaye piyasası aracı sayılmadığından, geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi değillerdir. Bu 

çerçevede, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz 

gelirlerinin vergilendirilmesinde, 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2009/14592 sayılı 

Kararnamede yer alan vade ve oranlar dikkate alınmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi 

uyarınca tevkifat yapılacaktır. 

 

16. Mevduat Faizleri 

1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararında yapılmış olan düzenlemeler çerçevesinde; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen 

faizler vadelere göre %18, %15 ve %13 oranlarında; mevduat faizleri de vadelere göre %15, %12 ve %10 

oranlarında tevkifata tabi olup, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat uygulamasında 

gelir sahibinin gerçek/ tüzel kişi ya da tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna 

olup olmamasının önemi bulunmamaktadır. 

 

17. Repo Gelirleri 

Repo işlemlerinden 2016 takvim yılında elde edilen gelirler % 15 oranında tevkifata tabi olup, bu gelirler 

için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat uygulamasında gelir sahibinin gerçek/tüzel kişi ya da 

tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi 

bulunmamaktadır. 

 

18. Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler 

2016 takvim yılında elde edilen faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı 

belgesi karşılığı ödenen kar payları %15 oranında; 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararında yapılmış olan düzenlemeler çerçevesinde katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen 

kar payları vadelere göre %18, %15 ve %13 oranlarında; katılım bankaları tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kar payları da yine vadelere göre %15, %12 ve %10 oranlarında tevkifata tabi olup, bu 

gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat uygulamasında gelir sahibinin gerçek/tüzel kişi ya 

da tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi 

bulunmamaktadır.  

 

19. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler 

Geçici 67 nci maddenin (13) numaralı fıkrasına göre, bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya 

bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya 



 

58                                                                                 

finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, 

malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri geçici 67 nci madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunacaktır. 

Dolayısıyla, bankalar veya aracı kurumlar, bu nitelikte bir işlem yapmaları halinde; vadeli işlem veya 

opsiyon sözleşmesinin hükmünden yararlanıldığı anda, sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına 

göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark üzerinden sözleşmenin sona erdiği 

tarih itibarıyla tevkifat yapacaklardır. 

2006/10731 sayılı ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince hisse senedi ve hisse senedi 

endekslerine dayalı olarak yapılan sözleşmelerden elde edilen gelirler üzerinden % 0 oranında, hisse 

senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar dışında kalan sözleşmelerden elde edilen 

gelirler üzerinden ise % 10 oranında tevkifat yapılmaktadır. Söz konusu tevkifat oranları hem dar hem de 

tam mükellef gerçek kişiler için geçerlidir. 

 

20. Menkul Kıymetler Yatırım Fonları İle Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirler 

Menkul kıymetler yatırım fonlarının ilgili olduğu fona iadesi ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse 

senetleri alım-satımından elde edilen gelirler üzerinden bankalar ve aracı kurumlarca %10 oranında 

tevkifat yapılmakta olup, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Hisse senedi yoğun fonların 

katılma belgelerinin elden çıkarılmasından doğan gelirler ise 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

gereği geçici 67 inci madde kapsamında hisse senetlerinin tabi olduğu vergileme esaslarına tabi 

olduğundan, bu gelirler üzerinden % 0 oranda tevkifat yapılacak ve mükelleflerce bu gelirler için de 

beyanname verilmeyecektir. 

Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım 

fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen 

gelirler ise tevkifat kapsamında değildir. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, katılma belgesinin iktisap 

tarihinin esas alınması gerekmektedir. 

 

21. Geçici 67 Nci Madde Kapsamındaki Kazançların Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilmesi 

Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan gelirlerin ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi 

durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceğinden ticari kazançlarla ilgili olarak 

verilen beyannameye dahil edilecektir. 

Beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisinden geçici 67 nci madde hükmü çerçevesinde tevkif 

edilen vergiler mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutar genel 

hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir. 

 

22. Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Geçici 67 Nci Madde Kapsamında Yapacakları İşlemler 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler vergi mevzuatımızda dar mükellef olarak kabul edilmekte 

olup, sadece Türkiye içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmektedirler. Dar 

mükelleflerin 2016 takvim yılı içinde geçici 67 nci madde kapsamında elde ettikleri gelirlerin 

vergilendirilmesi bu rehberin ilgili bölümlerinde açıklandığı şekilde yapılacaktır. 

Dar mükellef kişilerin, geçici 67 nci madde kapsamında Türkiye’deki finansal araçlara kendileri veya yurt 

dışındaki portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri ve çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmaları hükümlerinden yararlanabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir. Vergi 

kimlik numarası alınabilmesi için dar mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının noter onaylı bir örneği ya da 
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vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve fotokopisini, dar mükellef kurumların ise kendi 

ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir 

örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir 

örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için 

nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır. Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklamacı kuruluşlar 

kendilerine işlem yapmak için müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı 

müşterileri için, 7/11/2003 tarihli ve 48244 sayılı Genel Yazı ekinde bulunan “Yabancılar İçin Vergi Kimlik 

Numarası Talep Formu’nu doldurmak suretiyle toplu olarak vergi kimlik numarası alabileceklerdir. 

Bankalar ve aracı kurumların bu şekilde toplu olarak vergi kimlik numarası  alabilmeleri için, dar mükellef 

gerçek kişi ve kurumlarca vergi dairesine sunulması gereken bu belgeleri, “Yabancılar İçin Vergi Kimlik 

Numarası Talep Formu”na ekleyerek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 

göndermeleri gerekmektedir. 

Geçici 67 nci madde kapsamında Türkiye’deki finansal araçlara şahsi olarak veya yurt dışındaki portföy 

yönetim şirketleri vasıtasıyla yatırım yapan dar mükellef gerçek kişilerin, çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmaları hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek 

imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve tercüme edilmiş örneğinin, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla 

veya doğrudan ilgili vergi dairesine (Boğaziçi Vergi Dairesi) ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

23. İhtiyari Beyan Nedir, Nereye, Nasıl Ve Ne Zaman Yapılacaktır? 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit 

beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar için dar mükellefler de dahil olmak üzere takvim yılı itibarıyla yıllık 

beyanname verilebilecektir. 

Bu gelirlerin beyanı 269 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Gelir Vergisi Kanununun 

geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin” düzenlenen yıllık gelir vergisi 

beyannamesiyle, izleyen yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar yapılacaktır Geçici 

67 nci madde kapsamında tevkif edilen vergilerin mahsup ve iadesine imkan sağlayan bu beyan ihtiyari bir 

beyan olup, bu imkandan yararlanılabilmesi için ihtiyari beyanın kanuni süresinde yapılması  

gerekmektedir. Süresi geçtikten sonra yapılan ihtiyari beyanlara dayanılarak işlem yapılması mümkün 

değildir. 

İhtiyari beyan, tam mükelleflerce ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine, öteden beri mükellef 

olanlar için ise bağlı oldukları vergi dairesine yapılacaktır. 

Dar mükellefler ise ihtiyari beyanlarını İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Boğaziçi Vergi Dairesi 

Müdürlüğü’ne yapacaklardır. 

Söz konusu beyan sadece menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satımına ilişkin olarak 

yapılacak olup, faiz ve itfa gelirlerinin beyanı söz konusu değildir. Alım- satım işlemlerine ilişkin olarak 

beyan edilecek kazançlara uygulanacak oran, 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, hisse 

senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa 

İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler 

yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen 

kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10 olarak tespit edilmiştir. 

Beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilecektir. 

Mahsup ve mahsup sonrası kalan tutarın iade işlemleri 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki 
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açıklamalara göre yapılacaktır. Mahsup ve iadenin yapılabilmesi için tevkif yoluyla kesilen vergilerin 

beyannameye dahil edilen kazançlara ilişkin olması şarttır. 

Alım-Satım işlemlerine ilişkin olarak yapılacak ihtiyari beyanda, aynı türden menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarına ilişkin olması şartıyla yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup 

edilebilecektir. Aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak bu rehberde yer 

alan “AYNI TÜR MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NELERDİR?” başlığı altında yer 

alan sınıflandırma esas alınacaktır. 

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar 269 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır. 
 

Örnek: Mükellef (A)’nın 2016 takvim yılında (X) Bankası aracılığıyla yapmış olduğu menkul kıymet alım-

satımına ilişkin bilgiler ile ihtiyari beyana ilişkin hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tarih 
Menkul Kıymet 

Türü 
Kar/Zarar 

Tevkifat 
Matrahı 

Tevkifat 
Oranı (%) 

Vergi 

Şubat 2016 Hisse senedi 5000 5000 0 - 

Mart 2016 
Tahvil 10.000 10.000 10 1000 

Döviz forward 1.000 1000 10 100 

Nisan 2016 Hisse senedi 3.000 3.000 0 - 

Mayıs 2016 
Tahvil 5.000 5.000 10 500 

Döviz forward 1.000 1000 10 100 

Ağustos 2016 Hisse senedi varantı -1.500 - 0 - 

Eylül 2016 
Hisse senedi 4.000 4.000 0 0 

Döviz varantı -500 - 0 - 

Ekim 2016 Yatırım fonu katılma belgesi 2.800 2.800 10 280 

Kasım 2016 
Tahvil  -1.000 - 10 - 

Hisse senedi varantı -500 - 0 - 

Aralık 2016 
Yatırım fonu katılma belgesi -1.000 - 10 - 

Hisse senedi yoğun fon katılma belgesi 3.000 - 0 - 

 

 

Menkul Kıymet Türü 
Beyan 

Edilen Gelir 
Kar/Zarar 

Tevkifat 
Oranı (%) 

Hes. 
Vergi 

Yıl İçinde Tevkif 
Edilen Vergi 

İade 
Tutarı 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler (Tahvil)  14.000  14.000  10 1.400  1.500  100 

Değiş. Getirili Menkul Kıymetler (Hisse senedi ) 13.000  13.000  0 0  0  - 

Diğer Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye 
Piyasası Araçları 

- -600  10 - 200  200 

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ve Yatırım 
Ortaklığı Hisse Senetleri 

1800  1800  10 180  280  100 

 

Bu hesaplamalara göre Mükellef (A)’nın ihtiyari beyannameyi aşağıdaki şekilde doldurması gerekmektedir. 
 

ALIM-SATIM KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM 

Menkul Kıymet Türü Kar Zarar 
Tevkif Edilen 

Vergi 

19- Sabit Getirili Menkul Kıymetler  14.000  - 1.500 

20- Değişken Getirili Menkul Kıymetler  13.000  - - 

21-Diğer Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları - -600  200 

22-Yat. Fonu Katılma Belgeleri ve Yatırım Ort. Hisse Senetleri  1800  - 280 

23- - - - 

24-Toplam  a) 28.800  b) -600  c) 1.980 
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VERGİ BİLDİRİMİ 

25- Vergiye Tabi Gelir (24a)  - 28.800 

26- Hesaplanan Gelir Vergisi  - 1.580 

27- Yıl İçinde Tevkif Edilen Vergiler (24c)  1.980 - 

28- Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (26-27) - - 

29- İadesi Gereken Gelir Vergisi (27-26)  400 - 

30- Damga Vergisi - - 

 
Mükellef (A)’nın 2016 takvim yılına ilişkin işlemleriyle ilgili olarak 400 TL’lik iade hakkı bulunmakta olup, 

fazla kesilen bu verginin mahsup ve iadesi ancak ihtiyari beyannamenin süresinde (25 Mart 2017 tarihi 

mesai bitimine kadar) verilmesi durumunda mümkün bulunmaktadır. 
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İ. HAZIR BEYAN SİSTEMİ 

 

Vergimi nasıl ödeyebilirim? 

Verginizi, 

●GİB internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile 

●Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak 

●Anlaşmalı bankalardan 

●Tüm vergi dairelerinden 

Ödeyebilirsiniz. 

 

Beyannamenin bu sistemi kullanarak verilmesi zorunlu mudur? 

Sistemi kullanma zorunluluğunuz bulunmamakla birlikte, sistem size hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir 

şekilde beyanname gönderme imkânı sunmaktadır. 

 

 

Hazır beyan sistemi nedir? 

Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, 

menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin beyannamelerinin Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında onayına sunulduğu, kullanımı 

çok basit bir sistemdir. 

 

Bu sistemden yararlanacak mükellefler kimlerdir? 

Bu sistemden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya 

birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç 

ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler sistem üzerinden beyanname 

veremeyeceklerdir. 

 

Sisteme nasıl ulaşabilirim? 

Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

Sisteme kimlik bilgilerinizi girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden 

ücretsiz olarak alabileceğiniz İnternet Vergi Dairesi Şifresi ile giriş yapabilirsiniz. 

 

Sistem üzerinden beyannamemi nasıl verebilirim? 

Sisteme giriş yaptığınızda hazırlanmış olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannameniz ekrana yansımış olacaktır. 

Beyannamenizi üzerinde gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirim vb. eklemelerinizi 

yaptıktan sonra onayladığınızda elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve verginiz sistem tarafından 

hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecektir. 

 

Sistemdeki bilgiler nereden alınmaktadır? 

Beyannamelerin hazırlanmasında gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye 

iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin MERNİS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi), tapu, 

banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

gibi kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler kullanılmıştır. 
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Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapmalıyım? 
Eksik ya da hatalı olan bilgileri düzeltebilir, beyannamenizi düzeltilmiş şekliyle onaylayarak 
gönderebilirsiniz.  
 
Daha önce verilmiş bir beyannamem veya açılmış bir mükellefiyetim yoksa bu sistemden yararlanabilir 

miyim? 

Evet. Sistemden daha önce beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da 

yararlanabilecektir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamenizi sistem üzerinden onaylayıp gönderdiğinizde ilgili 

vergi dairesinde mükellefiyetiniz otomatik olarak açılacaktır. 

 

Sistemi kullanarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamemi ne zaman vermeliyim? 

Beyannamenizi 1-25 Mart tarihleri arasında (25 Mart 2017 hafta sonuna rastladığından 27 Mart 2017 

tarihine kadar) 7 gün 24 saat açık olan sistemi kullanarak gönderebilirsiniz. 


