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2021 DEĞİŞİKLİKLERİ 

 
 
 
 
Bu kitapçık vergi mevzuatımızda yer alan konular hakkında özet bilgi mahiyetinde pratik bilgiler içermektedir.  

Kitapçık içerisinde yer alan hadler ve oranlar 1/2021 tarihi itibari ile yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

 

İsmail ŞENGÜN 

S.M.Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi 

info@ortakmusavir.com 
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İÇİNDEKİLER______________________________________________________________                                 

Sayfa No  
4 İNDİRİMLİ ORANLI KDV DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR: 18.900,00 TL 
4 TEMERRÜT FAİZ ORANI: %18,25 – 385,00 
4 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI (MAKTU): 86,00 TL 
4 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 

4 Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 
4 İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi 

5 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
5 (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
5 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen 
6 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen 
6 (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
7 Ödeme Zamanları 
7 Daha az MTV ödemenin yolu 

7 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ / TARİFE 
9 DAMGA VERGİSİ ORANLARI / TUTARLARI 

12 Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır: 3.534.679,90 TL 
12 BİNA, ARSA VE ARAZİ VERGİSİ DEĞERLERİ İLE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM 

DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK ORANIN BELİRLENMESİ 
12 2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı 
13 2021 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

14 GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YERALAN İSTİSNA HAD VE TUTARLARI 
14 Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı: 7.000 TL 
14 Hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı: 25 TL 
14 Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler 
tarafından yapılan taşıma giderleri: 13 TL 
15 Engellilik indirimi tutarları 
16 Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 19.000 TL 
17 Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı: 43.000 TL 
17 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname 

verme sınırı: 2.800 TL 
17 Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 
18 Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi: %5 

18 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2021 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK 
OLAN HAD VE TUTARLAR 
18 Fatura düzenleme mecburiyeti: 1.500 TL (kuyumculuk faaliyetlerinde 3 katı) 
18 Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştemallıklar: 1.500 TL 
18 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
19 Özel Usulsüzlükler ve Cezalar 

20 ASGARİ ÜCRET : 3.577,50 
20 Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti: 2.825,90 - 4.382,44 

20 SGK TAVAN TUTARI: 26.831,25 
21 KIDEM TAZMİNATI TAVANI: 8.651,62 
21 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 
21 GECİKME ZAMMI / GECİKME FAİZİ / TECİL FAİZİ: %1,6 

22 Yıllar itibari ile Gecikme Zammı oranları 
22 KDV DE TEVKİFAT UYGULANMASI 
 22 Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 
 23 Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 
24 PRATİK BİLGİLER 

24 Fatura düzenlemede süre 
24 Faturaya itiraz 
24 Bankadan (finansal kurumlar) ödeme 
 24 Mal ve hizmet bedeli tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğu 
 24 İşyeri, konut kirası tahsilat ve ödemelerinde 
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24 İhbar Önelleri 
25 Yıllık ücretli izin süreleri 
25 Emlak vergisi oranları 

26 BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ 
26 Binek Otomobilin Tarifi 
26 Kiralama Giderleri 
26 İktisap Giderleri 
26 Binek Otomobillere İlişkin Tamir Bakım Yakıt ve Benzeri  Cari Giderler 
26 Amortisman Giderleri 

28 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ (Incoterms (International Commercial Terms) 
 28 Tüm Taşıma Türleri için Kullanılan Teslim Şekilleri 
 28 Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri 
29 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ 
30 VERGİ TAKVİMİ 
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İNDİRİMLİ ORANLI KDV DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR  
 
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu 

yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır;  

• 2018 yılı için 11.400 TL,  

• 2019 yılı için 14.100 TL,  

• 2020 yılı için 17.300 TL, 

• 2021 yılı için 18.900 TL, (katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (seri no:33)) 

olarak belirlenmiştir. 

TEMERRÜT FAİZ ORANI  

 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal 
ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının 
sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak 
faiz oranı yıllık yüzde 18,25 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gide-
rim tutarı 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. 

01.01.2018 10,75 185,00 

01.01.2019 21,25 245,00 

01.01.2020 15,00 260,00 

01.01.2021 18,25 385,00 

 
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI 
 
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi tutarı 1/1/2021 tarihinden itibaren 86.-TL ye 

yükseltilmiştir. (özel iletişim vergisi genel tebliği (seri no: 19)) 
 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir be-

lediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş (2020 yılı için büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 

kuruş) olarak hesaplanacaktır. 
 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 
 
a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: 
 

Bina 
Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 4.500 3.600 2.800 2.500 2.100 

2. Grup 2.800 2.100 1.700 1.400 1.300 

3. Grup 2.100 1.400 1.300 900 700 

4. Grup 900 700 530 450 360 

5. Grup 530 450 310 300 250 

6. Grup 300 250 160 140 109 

7. Grup 109 86 60 50 38 
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b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: 
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 ar-
tırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda 
yer almaktadır. 

 

Bina 
Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 5.625 4.500 3.500 3.125 2.625 

2. Grup 3.500 2.625 2.125 1.750 1.625 

3. Grup 2.625 1.750 1.625 1.125 875 

4. Grup 1.125 875 662 562 450 

5. Grup 662 562 387 375 312 

6. Grup 375 312 200 175 136 

7. Grup 136 107 75 62 47 

 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ 
   
Motorlu Taşıtlar Vergisi kanunu gereği, 1/1/2021 tarihinden itibaren, uygulanacak motorlu taşıtların vergilendirilmesine 
ilişkin, (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir: 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 
(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomo-
bil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağı-
daki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

(I) Sayılı Tarife 

    
  

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi 
Tutarı (TL) 

Motor Silindir Hacmi 
(cm³) 

Taşıt Değeri (TL) 
Satır 

Numarası 
1 – 3 
yaş 

4 – 6 
yaş 

7 – 11 
yaş 

12 – 15 
yaş 

16 ve 
yukarı 

yaş 

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri             

1300 cm³ ve aşağısı 56.500’ü aşmayanlar 1 1.051 733 410 309 109 

  
56.500’ü aşıp 99.000’i 
aşmayanlar 

2 1.155 806 450 341 120 

  99.000’i aşanlar 3 1.261 879 492 372 130 

1301 – 1600 cm³ e kadar 56.500’ü aşmayanlar 4 1.830 1.372 796 563 216 

  
56.500’ü aşıp 99.000’i 
aşmayanlar 

5 2.014 1.510 876 617 236 

  99.000’i aşanlar 6 2.197 1.647 954 674 258 

1601 – 1800 cm³ e kadar 141.600’ü aşmayanlar 7 3.556 2.781 1.635 998 387 

  141.600’ü aşanlar 8 3.881 3.032 1.786 1.090 422 

1801 – 2000 cm³ e kadar 141.600’ü aşmayanlar 9 5.603 4.315 2.536 1.510 594 

  141.600’ü aşanlar 10 6.113 4.709 2.767 1.647 648 

2001 – 2500 cm³ e kadar 176.800’ü aşmayanlar 11 8.405 6.102 3.812 2.277 901 

  176.800’ü aşanlar 12 9.170 6.656 4.158 2.485 983 

2501 – 3000 cm³ e kadar 353.900’ü aşmayanlar 13 11.719 10.196 6.369 3.426 1.256 

  353.900’ü aşanlar 14 12.786 11.122 6.949 3.738 1.371 

3001 – 3500 cm³ e kadar 353.900’ü aşmayanlar 15 17.848 16.060 9.674 4.829 1.769 
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  353.900’ü aşanlar 16 19.472 17.519 10.553 5.267 1.932 

3501 – 4000 cm³ e kadar 566.400’ü aşmayanlar 17 28.063 24.233 14.271 6.369 2.536 

  566.400’ü aşanlar 18 30.616 26.435 15.571 6.949 2.767 

4001 cm³ ve yukarısı 672.600’ü aşmayanlar 19 45.932 34.443 20.399 9.168 3.556 

  672.600’ü aşanlar 20 50.107 37.575 22.254 10.001 3.881 

      Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi 
Tutarı (TL)     

      

1 – 3 
yaş 

4 – 6 
yaş 

7 – 11 
yaş 

12 – 15 
yaş 

16 ve 
yukarı 

yaş 

2- Motosikletler               

100 – 250 cm3’e kadar  
 196 147 108 67 26 

251 – 650 cm3’e kadar     405 307 196 108 67 

651 – 1200  cm3’e kadar     1.045 621 307 196 108 

1201 cm3 ve yukarısı     2.535 1.675 1.045 830 405 

 

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 
197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

(I/A) Sayılı Tarife 

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

Motor Silindir Hacmi (cm³) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 
16 ve 

yukarı yaş 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri       

1300 cm³ ve aşağısı 1.051 733 410 309 109 

1301-1600 cm³ e kadar 1.830 1.372 796 563 216 

1601-1800 cm³ e kadar 3.234 2.526 1.488 906 351 

1801-2000 cm³ e kadar 5.095 3.923 2.306 1.372 541 

2001-2500 cm³ e kadar 7.640 5.547 3.466 2.070 819 

2501-3000 cm³ e kadar 10.655 9.268 5.790 3.113 1.143 

3001-3500 cm³ e kadar 16.226 14.600 8.794 4.389 1.610 

3501-4000 cm³ e kadar 25.513 22.030 12.974 5.790 2.306 

4001 cm³ ve yukarısı 41.756 31.312 18.544 8.333 3.234 

 
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu 
kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.  
 

(II) Sayılı Tarife 

  

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri 
/Azami Toplam Ağırlık 

    

  1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 

1) Minibüs 1.256 830 405 

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 

1900 cm3 ve aşağısı 1.675 1.045 621 

1901 cm3 ve yukarısı 2.535 1.675 1.045 

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 
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25 kişiye kadar 3.172 1.895 830 

26-35 kişiye kadar 3.804 3.172 1.256 

36-45 kişiye kadar 4.234 3.591 1.675 

46 kişi ve yukarısı 5.079 4.234 2.535 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 

1.500 kg.’a kadar 1.127 748 367 

1.501-3.500 kg’a kadar 2.281 1.322 748 

3.501-5.000 kg’a kadar 3.427 2.852 1.127 

5.001-10.000 kg’a kadar 3.804 3.231 1.515 

10.001-20.000 kg’a kadar 4.572 3.804 2.281 

20.001 kg ve yukarısı 5.719 4.572 2.657 

 
Ödeme Zamanları 
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.  
Taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden 
verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk 
altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi 
ödenir. 
 
Daha az MTV ödemenin yolu 
1-  Otomobil ya da cipinizin, kasko değerinin yüzde 5’ini hesaplıyorsunuz. 
2-  Tablodaki sütunda gözüken, vergisi ile kıyaslıyorsunuz. 
3-  Tarifedeki MTV, kasko değerinin yüzde 5’inin altında ise, yapacağınız bir şey yok. Tarifeye göre MTV’yi ödeyeceksiniz.  
4-  MTV tutarı, kasko değerinin yüzde 5’inden fazla ise, bir alt kademedeki vergiyi ödüyorsunuz (Bir alt kademede vergi de 
kasko değerinin yüzde 5’inden fazla ise ikinci alt kademeye inemiyorsunuz). 
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ / TARİFE 
 
Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır: 

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev aşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, 
kılıç, madalya gibi eşya; 

b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak 
üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin (334.534 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet 
eden miras hissesinin (669.479 TL); 

c) Örf ve adete göre verilmesi mütat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller 
hariç); 

ç) Bilümum sadakalar; 
d) İvazsız suretle vaki intikallerin (7.703 TL) ; 
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları 

Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan 
ikramiyelerin (7.703 TL) ; 

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne 
uygun olarak yaptıkları yardımlar; 

g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim 
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu 
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış 
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malülleriyle şehit yetimlerine tekel 
bey'iyelerinden ödenen paralar; 

h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar 
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru 
ve eşlerine  ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli: (1) 

i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel 
vefatı halinde bağışlıyana rücü eden hibe edilmiş mallar; 

j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden 
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.) 

k) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan 
mallar. 

http://www.hurriyet.com.tr/index/yok
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l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Cumhurbaşkanı Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka 
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar. 

m) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının 
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler. 

n) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak 
iktisadi transferler ve yardımlar. 

o) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel 
emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları. 
 
(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna 
hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış 
yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 

 

 
1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşa-
ğıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır: 
 

 Matrah 
Verginin Oranı (%) 

Veraset Yoluyla  
İntikallerde 

İvazsız  
İntikallerde 

İlk                            380.000 TL için 1 10 
Sonra gelen 900.000 TL için 3 15 
Sonra gelen   1.900.000 TL için 5 20 
Sonra gelen      3.600.000 TL için 7 25 
Matrahın             6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30 
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DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 
 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi 
vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme 
oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar aşağıda 
tabloda gösterilmiştir. 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2021 Yılı) 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar   

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:   

1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve 
devrine ilişkin sözleşmeler 

(Binde 1,89) 

7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü 
bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel 
üzerinden) 

(Binde 9,48) 

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri  (Binde 0) 

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare 
ile düzenlenen sözleşmeler 

(Binde 9,48) 

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 
düzenlenen: 

  

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48) 

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0) 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48) 

ç) Paket tur sözleşmeleri   (Binde 9,48) 

d) Abonelik sözleşmeleri  (Binde 9,48) 

e) Mesafeli satış sözleşmeleri  (Binde 9,48) 

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen (Binde 9,48) 
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turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler  

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:   

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri     (Binde 9,48) 

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48) 

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:   

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48) 

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48) 

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0) 

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 
kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt 
sözleşmeleri 

(Binde 0) 

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet 
sözleşmeleri 

(Binde 0) 

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0) 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:   

1. Tahkimnameler                                                                       (97,20 TL) 

2.Sulhnameler                                                                             (97,20 TL) 

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan 
sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

(546,40 TL) 

II. Kararlar ve mazbatalar   

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen 
mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 

  

 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (97,20 TL) 

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz 
kurumların her türlü ihale kararları 

(Binde 5,69) 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar   

1. Ticari ve mütedavil senetler:   

a) Emtia senetleri:   

aa) Makbuz senedi (Resepise) (33,40 TL) 

ab) Rehin senedi (Varant) (19,70 TL) 
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ac) İyda senedi (3,10 TL) 

ad) Taşıma senedi (0,80 TL) 

b) Konşimentolar (19,70 TL) 

c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) 

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 

2. Ticari belgeler:   

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (33,40 TL) 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:   

ba) Bilançolar (74,90 TL) 

bb) Gelir tabloları (35,80 TL) 

bc) İşletme hesabı özetleri (35,80 TL) 

c) Barnameler (3,10 TL) 

d) Tasdikli manifesto nüshaları (14,60 TL) 

e) Ordinolar (0,80 TL) 

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları  (14,60 TL) 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar   

1. Makbuzlar:   

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler 
(avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen 
ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler 
nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini 
veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar 

(Binde 9,48) 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve 
mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet 
karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu 
paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara 
nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi 
temin eden kağıtlar 

(Binde 7,59) 

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) 

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen 
makbuzlar 

(Binde 7,59) 

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):   

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için (0,80 TL) 
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postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi 
için 

b) Vergi beyannameleri:   

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (97,20 TL) 

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (129,80 TL) 

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (64,10 TL) 

bd) Muhtasar beyannameler  (64,10 TL) 

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (64,10 TL) 

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (129,80 TL) 

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (47,60 TL) 

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (47,60 TL) 

f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar 
beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 

(76,00 TL) 

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi 
olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 

(0,80 TL) 

 
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden 
itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur. 
 

BİNA, ARSA VE ARAZİ VERGİSİ DEĞERLERİ İLE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ 
METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK ORANIN 
BELİRLENMESİ 
 
2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin 
hesabı 

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değer-
lerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül 
beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 

Örnek : Mükellef (A) Bursa ili, Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 
yılında satın almıştır. 2020 yılı emlak vergi değeri 220.000,00 TL olan meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri aşağıda be-
lirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

1 Meskenin 2020 yılına ait emlak vergi değeri 220.000,00 TL 

2 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%9,11/2=) %4,555 

3 Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)] 230.021,00 TL 

4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin 
tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 

230.000,00 TL 
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2021 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak ver-
gi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa 
ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on-
bir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılına ait belirlenen yeniden 
değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 
2020 yılı değerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No: 521) ile 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) 
nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır. 

Örnek : Mükellef (B) 2020 yılında Bingöl ili, Merkez ilçesi sınırları içinde 350 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu 
arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 
2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir. 

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,29 ve 
2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %4,555 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2021 yılın-
da başlayacak bu mükellefin 2020 yılında satın aldığı arsanın 2021 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda be-
lirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

1 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari 
ölçüde arsa metrekare birim değeri 

200,00 TL 

2 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış 
oranı (%23,73/2=) 

%11,865 

3 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)] 223,73 TL 

4 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış 
oranı (%22,58/2=) 

%11,29 

5 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3×4)] 248,99 TL 

6 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış 
oranı (%9,11/2=) 

%4,555 

7 2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [5+(5×6)] 260,33 TL 

8 Arsanın yüzölçümü 350 m2 

9 Arsanın 2021 yılı vergi değeri (7×8) 91.115,50 TL 

10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak 
vergi değeri 

91.000,00 TL 

Örnek : Mükellef (C) Nevşehir ili, Ürgüp Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2012 yılın-
da sona ermiş olan bir işyerini 2020 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçü-
mü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.605,82 TL’dir. Ar-
sanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500 TL’dir. 

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865, 2020 
yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,29 ve 2021 yılı-
na ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %4,555 olarak tes-
pit edildiğine göre mükellefiyeti 2021 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2021 yılı vergi değerinin tespitinde emlak 
(bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ila-
vesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.) 
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1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat 
maliyet bedeli 

1.605,82TL 

2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2 

3 Binanın maliyet bedeli (1×2) 192.698,40 TL 

4 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen 
asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 

500,00 TL 

5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında 
uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) 

%11,865 

6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4×5)] 559,33 TL 

7 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında 
uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) 

%11,29 

8 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6+(6×7)] 622,48 TL 

9 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında 
uygulanacak artış oranı (%9,11/2=) 

%4,555 

10 2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8+(8×9)] 650,83 TL 

11 Arsanın yüzölçümü 400 m2 

12 Arsanın vergi değeri (10×11) 260.332,00 TL 

13 Binanın 2021 yılı vergi değeri (3+12) 453.030,40 TL 

14 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas 
alınacak emlak vergi değeri 

453.000,00 TL 

 
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YERALAN İSTİSNA HAD VE TUTARLARI 
 

Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı (GVK md-21) 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen mesken 
kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 
7.000 TL olarak tespit edilmiştir. 
İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi 
halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. 

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar 
ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine 
bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul 
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü 
maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu 

istisnadan faydalanamazlar. 
 
Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek 
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı (GVK md-23/8) 
Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, 
işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük 
yemek bedelinin 25,00 TL’yi 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 nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 
menfaatler ücret olarak vergilendirilir.) 
 

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 
maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri 
İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir 
günlük ulaşım bedelinin 13 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu 

taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde 
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet 
erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 

menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 
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Engellilik indirimi tutarları (GVK md-31) 
Çalışma gücünün asgarî;  

• % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, 

• % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, 

• % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece 
engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet 
erbabının ücretinden indirilir.  
Engellilik indirimi;  

• Birinci derece engelliler için  1.500 TL, 

• İkinci derece engelliler için  860 TL, 

• Üçüncü derece engelliler için  380 TL, 
dır.  
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Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (GVK Mükerrer md-80) 
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
çıkarılmasından sağlananlar hariç, gelir vergisinden  istisna tutarı 1.1.2021 tarihinden itibaren 19.000 TL olarak tespit 
edilmiştir. 
 
Değer artış kazançları aşağıdaki gibidir; 
1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 
2. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, 
model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş 
bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi 
hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler 
tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç); Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, 
taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve 
teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,  gemi ve gemi payları ile bilumum 
motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, 
(Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın 
alınmış sayılır.). 

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve 
temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını 
ifade eder. 

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
çıkarılmasından sağlananlar hariç, 18.000 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. 

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil 
amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç 
sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır. 
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Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı (GVK md-82) 
Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır : 
1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar. 

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz 
başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen hâsılat. 

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait 
tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil). 

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat. 

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar 
yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil). 

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar. 

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya 
meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen 
kazançlar hariç) toplamının 2021 yılı için 43.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır. 

Bu maddede geçen "hâsılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen 
menfaatleri ifade eder. 

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur: 

1. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla 
yapılan giderler indirilir. 

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hâsılattan tevsik 
edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir. 

3. Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri uygulanır. 

 
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (GVK 
md-86) 
Tam mükellefiyette yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde beyannameye dahil 
edilmeyecek tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme 
sınırı, 2021 yılı için 2.800 TL olarak tespit edilmiştir. 
 
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife (GVK md-103) 
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde 
esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
 

24.000 TL'ye kadar % 15 

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası % 20 

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 
TL'si için 9.400 TL), fazlası 

% 27 

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 
190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası  

% 35 

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 
TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası 

% 40 



İzmir, 0232 484 36 27 
www.ortakmusavir.com / www.vergiburosu.com 

 

 

18 18 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans 
ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik 
yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar 
vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. 
Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1.500.000 Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın 
ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup 
edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı 
indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı 
içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 
 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2021 DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD 
VE TUTARLAR 
 
Fatura düzenleme mecburiyeti (VUK md-232) (Kuyumculuk faaliyetlerinde 3 katı)  1.500 TL 
Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştemallıklar (VUK md-313)   1.500 TL 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Madde 352) 

Birinci derece Usulsüzlükler TL 

1- Sermaye şirketleri 240 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 70 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9 

İkinci derece usulsüzlükler   

1- Sermaye şirketleri 130 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 32 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5 
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Özel Usulsüzlükler ve Cezalar (VUK md-353) 

Özel Usulsüzlük   

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, 
müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.'den 
az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u) 

380 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen 
belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı 
meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 

380 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 19.000 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000 

3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen 
defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile 
levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 

380 

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve 
esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara 
uyulmaması 

9.000 

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma 
zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 

450 

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa 
işletmecilerine 

1.400 

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 280.000 

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan 
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 

1.900 

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen 
durmayan aracın sahibi adına 

1.400 

Damga Vergisinde   

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi 
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 

  

- 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve 
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 
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3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 650 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar   

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen 
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel 
usulsüzlük cezası 

1.900.000 

ASGARİ ÜCRET  
 
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2020-31/12/2020 
tarihleri arasında 119,25 Türk Lirası olarak tespitine edilmiştir. 
 
Buna göre; 
 
Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti: 

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay)  
Asgari Ücret 3.577,50 

Sgk Primi % 14 500,85 

İşsizlik Sig. Fonu % 1 35,78 

Gelir Vergisi %15 456,13 

Damga Vergisi % 07,59 27,15 

Kesintiler Toplamı 751,60 

Net Asgari Ücret  2.557,59 

Asgari Geçim İndirimi 268,31 

Net Ödenen 2.825,90 
  

İşverene Maliyeti (TL/Ay)  
Asgari Ücret 3.577,50 

Sgk Primi % 20.5 ( İşveren Payı ) * 733,39 

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 71,55 

Toplam katkı 4.382,44 

*SGK primlerini  süresinde ödeyenler için 178,88 TL ayrıca toplam tutardan indirilir 
 
SGK TAVAN TUTARI 
 

Dönemi Alt Sınırı Üst Sınırı 

 01.01.2021 - 31.12.2021 3.577,50 TL 26.831,25 TL 

 01.01.2020 - 31.12.2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL 

01.01.2019 - 31.12.2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL 

01.01.2018 - 31.12.2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL 
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 
 

DÖNEM TUTAR 

01.01.2021 – 30.06.2021 7.638,96 TL 

01.07.2020 – 31.12.2020 7.117,17 TL 

01.01.2020 - 30.06.2020 6.730,15 TL 

01.07.2019 - 31.12.2019 6.379,86 T 

01.01.2019 - 30.06.2019 6.017,60 TL 

01.07.2018 - 31.12.2018 5.434,42 TL 

01.01.2018 - 30.06.2018 5.001,76 TL 

 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 
 
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından 
büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;  
 

• Mükellefin kendisi için % 50'si,  

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,  

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;  

• İlk iki çocuk için % 7,5,   

• Üçüncü çocuk için %10,  

• Diğer çocuklar için % 5'idir.  
 
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları 
esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci 
gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle 
uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. 
 
Buna göre; 2021 yılının tamamı için AGİ hesaplamasında temel alınacak tutar 3.577,50 * 12 = 42.930,00 TL dir. 
 
Örnek : Medeni durumu “Bekar” olan bir çalışan için AGİ hesaplaması: 
42.930 %50 = 21.465,00 /12 = 1.788,75 
1.788,75 * %15 =268,31 
şeklindedir. 
 
Çalışanların medeni durumları esas alınarak ödenebilecek aylık örnek AGİ tutarları aşağıda gösterilmiştir:  

Medeni Durum Aylık AGİ (TL) 

Bekâr 268,31 

Evli, eşi çalışmıyor 321,98 

Evli, eşi çalışmıyor + 1 çocuk 362,22 

Evli, eşi çalışmıyor + 2 çocuk 402,47 

  
GECİKME ZAMMI / GECİKME FAİZİ / TECİL FAİZİ  
 
Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ya da tahakkuk ettirilmesine rağmen 

zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı oranı  30/12/2019 tarih ve 1947 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. 

http://www.muhasebetr.com/kidem-tazminati-tavani/
http://www.muhasebetr.com/kidem-tazminati-tavani/
http://www.muhasebetr.com/kidem-tazminati-tavani/
http://www.muhasebetr.com/kidem-tazminati-tavani/
http://www.muhasebetr.com/kidem-tazminati-tavani/
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Ayrıca halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 30/12/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan C-5 seri ve 

sıra nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık %15 olarak belirlenmiştir. 

Yıllar itibari ile Gecikme Zammı oranları; 

30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,60% 

02/10/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2% 

01/07/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2,50% 

05/09/2018 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2% 

19/10/2010 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,40% 

19/11/2009 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,95% 

21/04/2006 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2,50% 

02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında Her Ay için 3% 

02/01/2004 - 01/03/2005 Tarihleri arasında Her Ay için 4% 

12/11/2003 - 01/01/2004 Tarihleri arasında Her Ay için 4% 

31/01/2002 - 11/11/2003 Tarihleri arasında Her Ay için 7% 

29/03/2001 - 30/01/2002 Tarihleri arasında Her Ay için 10% 

 

KDV DE TEVKİFAT UYGULAMASI 
 

Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 
Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki 
işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı 
değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki 
kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip 
ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar 
tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede 
ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir. 
Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde 
belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme 
muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. 
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak 
üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde 
sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem 
bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan 
birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında 
olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili 
bölümlerinde belirtilmektedir. 
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler 

bu kapsama dahil değildir) 
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): 
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri 
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, 
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 
- Döner sermayeli kuruluşlar, 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 
- Bankalar, 
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, 
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 
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- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, 
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, 
kuruluş ve işletmeler, 
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler, 
- Kalkınma ve yatırım ajansları. 
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında 
değerlendirilmez. 
 
Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince 

yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz. 
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait 
bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. 
Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan 
vergi dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1) bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenir. 
KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat 
uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. 
 
Örnek: KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV 
mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde, tevkifat uygulanmayacaktır.  
213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten 
yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe 
ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında 
tevkifat uygulanmaz. 
 

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 
  

  

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 3/10 

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 

İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 

Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri 9/10 

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 

Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 

Külçe Metal Teslimleri 7/10 

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 7/10 

Hurda ve Atık Teslimi 7/10 

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10 

Tevkifat Uygulamasında sınır 1.000,00 
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PRATİK BİLGİLER 
 
Fatura düzenlemede süre (VUK 229) : Malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 
tarihten itibaren azami yedi gün. 
Malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. 7 
günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba 
katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir. 
 
Faturaya itiraz (TTK 21/2)  : Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren 
sekiz gün 
Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, içeriği hakkında 
bir itirazda bulunmamışsa içeriğini kabul etmiş sayılır. 
İçerikten maksat, faturanın içeriğindeki bilgilerdir. Bu bilgiler, faturanın ihtiva 
ettiği satılan malın veya alınan hizmetin açıklaması için olabileceği gibi, bu 
mal veya hizmetin tutarı ve/veya faturanın tarihi ile ilgili de olabilir. 
 
Bankadan (finansal kurumlar) ödeme  : 
Mal ve hizmet bedeli tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğu (VUK Genel Tebliği 459) 
7.000 TL nı aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve 
ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. 

• Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler, 

• Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, 
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam 
tutarının haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem 
bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden 
itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal 
kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. 
 
İşyeri, konut kirası tahsilat ve ödemelerinde (GVK Genel Tebliği 268) 

• Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri 
şekilde kısa süreli tutara bakılmaksızın, kira geliri elde edenlerin, 

• İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların (tutar sınırı olmaksızın), 
kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi 
zorunludur. 
 
İhbar Önelleri 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan 
taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta 

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta 

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta 

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta 
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Yıllık ücretli izin süreleri 
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık 
ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere 
verilecek yıllık ücretli izin süresi 

En az 20 Gün 

 
Emlak vergisi oranları 
 

 B.Şehir Belediyesi sınırları 
dışındaki yerlerde 

B.Şehir Belediyesi sınırları ve 
mücavir alanları içinde 

Diğer Binalarda Binde 2 Binde 4 

Meskenlerde Binde 1 Binde 2 

Arazilerde Binde 1 Binde 2 

Arsalarda Binde 3 Binde 6 
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BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ 
 
Binek Otomobil Tarifi:  

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. 

Kiralama Giderleri 

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin; 

2020 yılı için  5.500 Türk lirasına (kdv hariç)  

2021 yılı için  6.000 Türk lirasına (kdv hariç)  

kadarlık kısmı, gider olarak dikkate alınabilecektir. 

Aşan kısma ilişkin tutar gider olarak indirilemez, bu tutara isabet eden kdv indirim konusu yapılamaz. 

Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kiralama bedelinin hesaplanması suretiyle 
uygulanacaktır. 

İktisap Giderleri 

Binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının; 

2020 yılı için en fazla 140.000 Türk lirasına, 

2021 yılı için en fazla 150.000 Türk lirasına, 

kadarlık kısmı ticari veya mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

Binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler 

Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider 
olarak indirim konusu yapılabilecektir. 

Bu kapsamdaki giderler genel olarak taşıtların tamir, bakım, otopark, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, iktisabına ilişkin 
ödenen kredi faiz giderleri, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderleridir. 

Önceki hesap dönemlerinde iktisap edilmiş binek otomobiller için 2020/2021 hesap dönemine isabet eden faiz 
giderlerinin %70 i indirim konusu yapılabilecektir. 

Amortisman Giderleri 

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli; 

2020 yılı için 160.000 TL’yi, 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 
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2021 yılı için 170.000 TL’yi, söz konusu vergilerin tercihen maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el 
olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 320.000 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. 

(7/12/2019 tarihinden itibaren iktisap edilen binek otolar için bu tutarlar 135.000 TL ve 250.000 TL dir) 

7/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde ise amortisman, değişiklik öncesi hükümlere göre gider 
yazılabilecektir. 
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DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ 
 
Incoterms (International Commercial Terms) 
Incoterms; ICC – International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası) tarafından düzenlenen, eşyanın 
taşınması ile teslimi aşamalarında, sorumluluklar ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. 

1 – Tüm Taşıma Türleri için Kullanılan Teslim Şekilleri 
EXW – Ex Works 
İhracatçının İş Yerinde Teslim; Tüm masraf ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere eşyanın, ihracatçının depo ya da 
fabrikası gibi belirlenen yerde teslim edilmesidir. 
FCA – Free Carrier 
Taşıyıcıya Teslim; Eşyanın, ithalatçının belirlediği taşıyıcıya, ihracatçının ülkesinde belirlenen yerde teslim edilmesidir. 
CPT – Carriage Paid To 
Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim; Belirlenen taşıta ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve 
diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir. 
CIP – Carriage and In+surance Paid To 
Taşıma Ücreti, Sigorta ödenmiş Teslim; İhracatçının taşıma ücreti ile sigorta masraflarını ithalatçının ülkesinde 
belirlenen noktaya kadar ödediği teslim şeklidir. 
DAT – Delivered at Terminal 
Terminalde Teslim; Tüm masraf ve riskler ihracatçıya ait olmak üzere, eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen 
liman/terminalde araçtan boşaltılarak teslim edilmesidir. 
DAP – Delivered at Place 
Belirlenen Yerde Teslim; Eşya ithalatçının ülkesinde ve belirlenen adrese vergiler hariç tüm masraflar ödenmiş olarak 
teslim edilir. 
DDP – Delivered Duty Paid 
Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın ithalatçının ülkesinde tüm masraflar ve gümrük vergileri ödenmiş 
olarak tüm teslim edilmesidir. 

2 – Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri 
FAS – Free Alongside Ship 
Gemi yanında Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenmek üzere rıhtım ya da yükleme alanında teslim 
edilmesidir. 
FOB – Free on Board 
Gemide (Gemi Bordasında) Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenerek taşıma, sigorta gibi maliyet ve 
sorumlulukların ithalatçıya devredildiği teslim şeklidir. 
CFR –   Cost and Freight 
Navlun Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından 
ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir. 
CIF – Cost, Insurance and Freight 
Masraflar, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim; Yükleme masrafları ile eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen teslim 
alanına kadar taşıma bedeli, sigorta masrafları karşılanmış olarak teslim edilmesidir. 
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DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME ŞEKİLLERİ 
 
Ödeme şekillerinin her birinde ihracatçı (amir), ihracatçının bankası (amir banka), ithalatçı ve ithalatçının bankasından 
(muhabir banka) oluşan en az dört taraf bulunur. 
 
 I – Peşin Ödeme / Cash – Advance Payment 
İhraç edilecek eşya bedelinin, ihracat işleminden önce, eşyanın mülkiyeti veya ilgili belgeler ithalatçıya ulaşmadan önce 
ihracatçıya ödenmesidir. İthalatçı açısından riskli olmakla birlikte ihracatçılar açısından en uygun ödeme yöntemidir. 
 
II – Mal Mukabili Ödeme / Cash Against Goods – CAG 
Eşya bedelinin, eşya ve ilgili belgelerin ithalatçıya tesliminden sonra ihracatçıya ödenmesidir. Peşin ödemenin tersine, 
ithalatçı açısından en avantajlı ödeme şeklini oluştururken, ihracatçı açısından yüksek risk taşır. 
 
III – Vesaik Mukabili Ödeme / Cash Against Documents – CAD 
İhracat işlemleri tamamlandıktan sonra, eşyaya ait vesaikler ithalatçı tarafından ödeme karşılığı teslim alınarak ithalat 
işlemi gerçekleştirilir. Şartlara uygun olarak işlem yapıldığında, her iki taraf için de eşit avantajlara sahip ödeme şeklidir. 
 
IV – Akreditifli Ödeme / Letter of Credit – LC 
İhracatçı ve ithalatçı arasında düzenlenen, taraf bankaların da sürece aktif olarak dahil olduğu, tarafların şartlarını 
belirlediği ve karşılıklı kabul ettiği bir anlaşma metninin esas alındığı ödeme şeklidir. 
Akreditif Çeşitleri: 

Kabili Rücu / Gayri Kabili Rücu Akreditifler 
Teyitli / Teyitsiz Akreditifler 
Devir Edilebilir / Devredilemez Akreditifler 
Karşılıklı Akreditifler 
Yenilenen Akreditifler 
İbrazında / Vadeli Ödemeli Akreditifler 
Kabul Kredili Akreditifler 
Peşin Ödemeli Akreditifler: 

• Kırmızı Şartlı Akreditifler 

• Yeşil Şartlı Akreditifler 
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