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Sayı :2020/7          10.06.2020 

 

 

SİRKÜLER 

 

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu tebliğle 03.01.2020 tarihli 2020/1 sayılı 

Sirkülerimizde de açıklanan “7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” la gelen 

düzenlemeler hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır.  
 

Bu tebliğde öne çıkan bazı önemli hususlar Özet olarak Sirkülerimizde açıklanmaktadır. 

 

1. BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ VERGİ 

MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ 

 

7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının  

(1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)” 

 

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

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

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

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

250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu 

tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap 

edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)” 

 

Yukarıdaki açıklamalar 193 sayılı Kanunun Serbest Meslek Kazançlarıyla ilgili 68.maddesine de 

eklenmiştir. 
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Tebliğin 12.maddesinde gider ve amortisman kısıtlaması kapsamındaki Binek Otomobilin 

tanımı yapılmıştır; 

 

“Binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu 

taşıtların anlaşılması gerekmektedir. Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para 

arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına 

kayıt ve tescil edilme zorunluluğu bulunmayan ve sadece havalimanı apron bölgesi gibi belli 

alanlarda kullanılan taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakla birlikte binek otomobil kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki 

kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı 

montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan 

konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin: yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, 

küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol 

taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya 

taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa 

motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda binek otomobiller, 87.03 pozisyonunda tanımlanan binek 

otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş (87.02 pozisyonuna girenler hariç) 

(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dâhil) hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi çok 

amaçlı araçları kapsamaktadır.” 

 

Şirketlerin özelikle aracın binek oto tanımına girip girmediğinin ilk tespitinde öncelikle araca 

ait ÖTV makbuzundaki bilgileri kontrol etmeleri gerekmektedir. 

 

1.1.Araç Kiralama Giderleri 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

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

otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için 5.500 TL (KDV Hariç) kadarlık 

kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 

KDV Kanunun 30.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi 

yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer 

vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilememektedir. Bu yüzden, Kira bedellerinin ilgili 

yıl için belirlenen azami tutarı aşması halinde, aşan kısma ait katma değer vergisi de gelir ve 

kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde ayrıca gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

 

1.1.1.Banka ve Sigorta Şirketleri Gibi KDV Mükellefi Olmayanlarda Gider Yazılabilecek 

Binek Oto Kira Bedeli 

 

Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmelerde; indirim konusu 

yapılamayan KDV dahil 5.500 TL’lik tutar, safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate 

alınabilecektir. 

 

1.1.2.Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobillere İlişkin Yapılan Ödemeler 

 

Finansal kiralama (VUK Mükerrer 290.madde kapsamına giren kiralamalar) yoluyla edinilen binek 

otomobillere ilişkin yapılan ödemeler; için aylık kiralama gideri kısıtlaması söz konusu 

olmayacaktır. 
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Bu bağlamda, finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış binek otomobiller için ödemelerin 

anapara ve faiz ödemesi olarak ayrıştırılarak, faiz gideri ilk yıl “Haklar” hesabında izlenen binek 

otomobilin maliyetine dâhil olunacak, sonraki yıllarda ise tercihen gider veya maliyet olarak dikkate 

alınacaktır. 

 

1.1.3.Binek Otomobillerin Günlük Şekilde Kiralanmasında Gider Kısıtlaması 

 

Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kiralama bedelinin 

hesaplanması suretiyle uygulanacaktır. Kiralama giderlerine ilişkin günlük gider kısıtlamasının 

uygulanmasında, kiralamanın yapıldığı tarihte gider olarak dikkate alınabilecek aylık azami 

kiralama giderinin o ayın gün sayısına bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate alınacaktır. 

 

Tebliğde konuyla ilgili örnek aşağıdaki gibidir; 

 

Örnek 6: Meyve ve sebzelerin toptan ticareti faaliyetiyle iştigal eden (EFG) Ltd. Şti.  13/4/2020 

tarihinde bir adet binek otomobil kiralamıştır. Kiralama sözleşmesine göre binek otomobilin günlük 

kiralama bedeli 250 TL olup, sözleşme süresi 10 gündür. 

 

Binek otomobil kiralaması günlük şekilde yapıldığından kiralama gideri kısıtlamasında günlük 

bedel uygulanacak olup, günlük bedelin tespitinde ise o yıl için belirlenen ve gider olarak dikkate 

alınabilecek azami kiralama bedelinin, kiralamanın yapıldığı tarihteki ayın gün sayısına 

bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate alınacaktır. 

 

Mükellef kurum tarafından kiralama Nisan ayı içinde yapıldığından, o yıl için belirlenen ve 

kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek aylık azami kiralama gideri olan 5.500 TL, 

Nisan ayının gün sayısı olan 30’a bölünerek gider olarak dikkate alınabilecek günlük azami 

kiralama bedeli bulunacaktır. 

 

Buna göre; 

          5.500 / 30 = 183, 33 TL (Kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecek 

azami günlük kiralama bedeli) 

          183,33 X 10 = 1.833,33 TL (On günlük kiralama için safi kazancın tespitinde gider 

olarak dikkate alınabilecek azami tutar) 

          2.500 TL – 1.833,33 TL = 666,67 TL (Mükellef kurum tarafından KKEG olarak dikkate 

alınması gereken kiralama gideri) 

 

Tüm kiralama giderlerine ilişkin aylık gider kısıtlamasının uygulanmasında, kira ödemesine 

tekabül eden ayın içinde bulunduğu yıl için tespit olunan tutar dikkate alınacaktır. 

 

 1.1.2020 tarihinden önce başlayıp Kanunun yürürlük tarihinden sonrasını da kapsayan 

kiralamalarda, yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden kira bedelleri gider kısıtlamasına tabi 

olacaktır. Gider olarak dikkate alınabilecek azami kiralama bedelinin tespitinde, kiralama 

döneminin tekabül ettiği yıl için belirlenen tutar dikkate alınacaktır. 

 

1.2.Binek Otomobillere İlişkin Tamir, Bakım, Yakıt ve Benzeri Cari Giderler 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

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

en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim 

konusu yapılabilecektir. 
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Bu kapsamdaki giderler genel olarak taşıtların tamir, bakım/onarım, akaryakıt, sigorta, 

otopark, köprü-otoyol geçiş ücreti, Binek otomobil alımına ilişkin ödenen kredi faizleri, 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV Kanununun 14. maddesi uyarınca, taşıt kiralama faaliyeti ile 

uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç binek otomobiller için ödenen 

vergilerin TAMAMI gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak 

kabul edilmemektedir) ve BENZERİ cari giderleridir 

 

Detaylarına Tebliğdeki örneklerde yer verilmiştir. 

 

Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek 

otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 

 

1/1/2020 tarihinden önce iktisap edilen veya kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin 

Kanunun yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar 

vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 

 

Finansal kiralama (VUK Mükerrer 290.madde kapsamına giren kiralamalar) yoluyla edinilen binek 

otomobillere ilişkin, finansal kiralama konusu binek otomobillerin “Haklar” hesabında aktife 

alındığı dönemi izleyen dönemler için yapılan faiz giderlerinin mükellefler tarafından tercihen 

doğrudan gider olarak dikkate alınmak istenmesi halinde, bu giderlerin en fazla %70’i, gelir ve 

kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 

 

1.3. Binek Otomobillere İlişkin Amortisman Giderleri 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

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

vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL, söz konusu vergilerin tercihen maliyet 

bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi 

tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan 

amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi 

kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 

Mükelleflerin aktiflerinde yer alan binek otomobiller için amortismana esas bedelden daha fazla 

tutar üzerinden amortisman ayırmaları halinde, genel hükümlere göre ayrılan amortisman tutarı ile 

amortismana esas bedel üzerinden ayrılan amortisman tutarı arasındaki fark, kanunen kabul 

edilmeyen gider sayılarak, o yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi kazancına ilave edilecektir. Söz 

konusu binek otomobillerinin mükellefler tarafından satışı halinde ise ilgili yıllarda amortisman 

ayırma aşamasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave olunan tutarların toplamı 

mükelleflerce vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınacak ve bu tutar, gelir veya kurumlar 

beyannamesinde “Diğer İndirimler” satırında gösterilmek suretiyle kazanç üzerinden indirim 

konusu yapılabilecektir. 

 

Tebliğde konuyla ilgili örnek aşağıdaki gibidir; 

 

Örnek 14: Bir önceki örnekte, mükellef kurumun 1/9/2020 tarihinde vergisiz satış fiyatı olan 

240.000 TL üzerinden aktifine aldığı binek otomobili için, aktife kayıtlı bedelin tamamı üzerinden 

amortisman ayırması durumunda; mükellef tarafından binek otomobili için ayrılan amortisman 

tutarı ile amortismana esas bedel üzerinden hesaplanan amortisman  tutarı arasındaki fark KKEG 

olarak ilgili yıllarda kurum kazancına ilave olunacaktır. 
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Adı geçen mükellefin söz konusu binek otomobili 2/1/2024 tarihinde 100.000 TL bedel karşılığında 

satması halinde yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV ihmal edilmiştir): 

 

 
 

* Bu kapsamda kanunen kabul edilmeyen giderlerin toplam tutarı (53.334 TL), gelir veya 

kurumlar vergisi beyannamesinin “Diğer İndirimler” sütununda ayrıca gösterilmek suretiyle 

kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 

 

Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedelin tespitinde, 

binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır. 

 

1.4. Kanunun Yürürlüğe Girdiği 07.12.2019 Tarihi İle 31.12.2019 Tarihleri Arasında Satın 

Alınan Binek Otomobiller İçin Amortisman Uygulaması 
 

Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması 7194 sayılı Kanunun yayımlandığı 7.12.2019 tarihinden 

itibaren iktisap edilen binek otomobillere uygulanacak olup, bu tarih ile 2019 yılı sonuna kadar 

iktisap edilenler için müteakip vergilendirme dönemlerinde gider olarak dikkate alınabilecek 

amortismana esas bedel; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 

Türk lirası, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak 

iktisap edildiği hâllerde amortismana tâbi tutarı 250.000 Türk lirasıdır. Ancak, bu tarih aralığında 

iktisap edilen binek otomobiller için 2019 yılında amortisman gideri kısıtlaması söz konusu 

olmayacak, bu otomobiller için ayrılan amortismanlar Kanunun yayımı tarihinden önceki 

hükümlere göre gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 2020 yılı başta olmak üzere müteakip 

yıllarda ise söz konusu binek otomobiller amortisman gider kısıtlamasına tabi olacak, amortismana 

esas bedelin tespitinde 2019 yılı için belirlenen tutar dikkate alınacaktır. 

 

1.5. 07.12.2019 Tarihinden Önce Alınmış Olan Binek Otomobiller İçin Amortisman 

Uygulaması 
 

07.12.2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde amortisman, değişiklik öncesi 

hükümlere göre gider yazılabilecektir. 

 

2. ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

Genel olarak; Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca, gelir vergisi tarifesinin 4 üncü 

gelir diliminde yer alan tutarın (2020 yılı için 600 Bin TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname 

vermeleri gerekmektedir. 
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2.1.Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş veya Tevkifata Tabi Tutulmamış Ücret Gelirlerinin 

Beyannameye Konu Edilmesi 

 

Buna göre tevkif suretiyle vergilendirilmiş;  

 

-Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede 

yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL)  aşması, 

 

-Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret 

gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde 

yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması, 

 

-Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan 

ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 

49.000 TL) aşması, 

 

halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

 

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı 

ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 

 

193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ücret gelirlerinin beyan 

edilip edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek olup, diğer gelirlerin bulunması halinde bu 

gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Yine, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre, 

diğer gelirlerin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde de ücret gelirleri hesaplamaya dahil 

edilmeyecektir. 

 

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde eğitim ve sağlık 

harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu 

yapılması mümkündür. 

 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine 

göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. 

 

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yer alan diğer 

ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun aynı Kanunun 95 inci maddesi hükmüne istinaden yıllık 

beyannameyle beyan edilecektir. 

 

Tebliğde konuyla ilgili detaylı örnekler bulunmaktadır. 
 

2.2. Özel Sektör İşyerlerinde Birden Fazla İşverenin Yanında Çalışanların Durumu 

 

Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin birden fazla işverenden elde edildiği kabul 

edilecektir:  

 

-Bir özel sektör işvereninin yanında çalışan hizmet erbabının, yıl içerisinde bu işverenden elde ettiği 

ücretinin yanısıra,  başka bir özel sektör işvereninden ya da kamu kurum veya kuruluşundan da elde 

ettiği ücret gelirleri, 

 

-Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işvereninin yanında çalışmakta iken, işten ayrılarak başka 

bir özel sektör işvereninin yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya başlanılması 

nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri, 
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-Aynı takvim yılı içinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet 

erbabının, söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklıklar bünyesinde 

çalışmaya başlamaları halinde elde ettikleri ücret gelirleri. 

 

2.3. Tek İşverenden Elde Edildiği Kabul Edilen Ücretler 

 

Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin tek işverenden elde edildiği kabul edilir:  

 

-İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme halleri dahil), 

 

-4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan yerlerde çalışan hizmet 

erbabının, yıl içinde alt işvereninin değişmesi, 

 

-Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde, ortaklardan herhangi birinin değişmesi. 

 

2.4. Kümülatif veya Sıfır Matrah Durumu 

 

Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda her bir işverenden 

elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir. 

Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, 

eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas alınmak suretiyle 

vergilendirilecektir. 
 

Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah esas 

alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 

 

Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını 

yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak 

vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate alarak 

tevkifat yapar. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate 

alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü 

bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir 

vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup 

edilebilecektir. 

 

2.5. İstisna Kapsamında Ücret Geliri Elde Edenlerin Durumu 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, kazanç 

ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmemekte ve diğer gelirler 

için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmemektedir. 

 

Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler ile 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım 

ve destek personeline ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

 

Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri 

üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretlerin 

beyan edilmesi ve beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması söz konusu 

değildir.   
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Serbest bölgede çalışanların ücretlerinden ve Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin 

ücretlerinden kesilen gelir vergisi, verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 

vergiden indirilmek suretiyle terkin edilerek işverene kalmaktadır. Anılan Kanunlar 

kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir 

vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, bu ücretlerin de Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate 

alınması gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilenler dışında, diğer Kanunlarda ve Gelir Vergisi Kanunda, ücret gelirlerine ilişkin 

yer alan gelir vergisi istisnaları ile tahakkuktan terkin düzenlemelerinde de bu madde hükümleri 

geçerli olacaktır. 

 

Tebliğde yukarıdaki konuyla ilgili örneklerden biri aşağıdaki gibidir; 

 

Örnek 13: Bay (Z), 2020 yılında biri serbest bölgeden olmak üzere üç ayrı işverenden ücret geliri 

elde etmiştir. 

 

Birinci işverenden alınan ücret (serbest bölge)                                        560.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret                                                                    30.000 TL 

Üçüncü işverenden alınan ücret                                                                 15.000 TL 

 

Bay (Z)’nin birinci, ikinci ve üçüncü işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (560.000 

TL+30.000 TL+15.000 TL=) 605.000 TL, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin 

dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından ücret gelirlerinin 

tamamı beyan edilecektir. 

 

 

3.SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI VE İSTİSNANIN 

SINIRI 

 

7194 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 193 sayılı Kanun’un 18’inci maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

 

“Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir 

diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94’üncü 

maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.” 

 

193 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde serbest meslek kazanç istisnasından yararlanan 

mükellefler ve istisna kapsamında olan eserler sayılmış olup, söz konusu maddede hangi hasılatın 

istisna kapsamında olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Buna göre; 

 

a) Anılan istisnadan yararlanma hakkı; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, 

bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarına tanınmıştır. 

 

b) İstisna kapsamına; şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar 

yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 

eserler ile ihtira beratları girmektedir. 

 

c) İstisna uygulanacak hasılat, eserlerin; gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, 

televizyon ve videoda yayınlanması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri 

ile ihtira beratlarının satılması veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi 

veya kiralanması karşılığında elde edilen hasılattır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi 
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suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler de istisna kapsamındaki hasılata 

dahildir. 

 

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre bazı eserlerde 

kayıt ve tescil zorunlu, bazı eserlerde ise ihtiyari tutulmuştur. 193 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanabilmek için maddede belirtilen 

eserlerden kayıt ve tescili zorunlu olanların kayıt ve tescil ettirilmesi şart olup, diğer eserlerde kayıt 

ve tescil şartı aranmayacaktır. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kayıt-tescil edilen eserlerin, aynı zamanda 193 sayılı Kanunun 18 

inci maddesinde sayılan eserler veya bu eserlere benzerlik gösteren eserlerden olması şart olup, 

5846 sayılı Kanuna göre kayıt-tescil edilen tüm eserler istisna kapsamına girmemektedir. 

 

3.1.İstisna Uygulaması  

 

İstisna uygulamasıyla ilgili Genel bilgiler aşağıdaki şekildedir; 

 

193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde 

yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmayan 

kazançlar gelir vergisinden istisna olup bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi 

verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye 

dahil edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. 

 

193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların devamlı veya arızi olarak 

elde edilmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. 

 

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar 

ile tevkifata tabi ödemeler belirtilmiştir. Aynı fıkranın (2) numaralı bendinde, yaptıkları serbest 

meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden; 12/1/2009 tarihli ve 

2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek 

işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğerlerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı 

yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır. 

 

4.İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN 

SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA 

 

1.1.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere, Gelir Vergisi 

Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi uyarınca , işverenler 

tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmeti 

verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan 

ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. 

(Bu tutar 2020 yılı için KDV Hariç günlük 12 TL olarak belirlenmiştir.) 

 

Hizmet erbabının toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının 

temini suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisnadan faydalanılabilmesi için; 

 

-İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 

maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor 

olması, 

 

-Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet erbabının 

işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması (Ulaşım bedeli için 
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yüklenen tutarın sadece ulaşımda kullanılabilecek şekilde sınırlandırıldığı başka amaçlarla da 

kullanılabilen ödeme araçlarının kullanımı bu şartın ihlali sayılmaz), 

 

-Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması, 

 

-Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması, 

 

-Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin 

harcamaların belgelendirilmesi, 

 

gerekmektedir. 

 

İşverenler tarafından, hizmet erbabına; 

 

-Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi, 

 

-Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer alışverişlerde de 

kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi, 

 

-Araç tahsis edilmesi, 

 

-Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi, 

 

-İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin yanında ilave 

olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi, 

 

durumlarında, istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan menfaatler net 

ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

 

4.1.İşverence Hizmet Erbabının İkamet Ettiği Mahallerin Tümüne Taşıma Hizmeti 

Sağlanmaması 

 

İşverence hizmet erbabının ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti sağlanmadığı veya 

taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet erbabının ikametgâhından bu 

mahallere ve bu mahallerden ikametgâhına ulaşım için de yol masrafı yaptığı durumlarda, işverence 

verilen toplu taşıma hizmetinden faydalanmayan veya bu hizmete ulaşım için toplu taşıma araçlarını 

kullanmak zorunda olan hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan 

ödeme araçları verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılacaktır. 

 

4.2.Diğer Önemli Konular 

 

İşverenlerce hizmet erbabı için yapılan ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı kapsayacak 

şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler dikkate alınarak her bir 

aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir. 

 

Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin 

olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda 

düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup edilmesi 

mümkün bulunmaktadır. 
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İşverenlerce hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla 

kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmının 

da ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. 

 

İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme 

araçları vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 yılı için 12 TL) ulaşım 

bedeline katma değer vergisi dahil değildir. Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına 

ait yüklenilen katma değer vergisi işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir. İşverenler 

tarafından istisna tutarından daha fazla ödeme yapılması halinde, istisna tutarını aşan kısım 

(istisna tutarına aşan kısma isabet eden katma değer vergisi dahil olmak üzere) net ödenen 

ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi 

tutulacaktır. Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul 

edilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir. 

 

Yukarıda açıklanan konular dışında ilgili Tebliğde;  

 

-İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin 

vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması,  

 

-Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul 

kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme, 

 

Konularıyla ilgili de açıklamalar bulunmaktadır. Tebliğ Sirkülerimiz ekinde bulunmaktadır. 

 

 

 

Saygılarımla,  

                                                                                                                Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici  

                                                                                                          Yeminli Mali Müşavir 


