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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 317)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Yasal Düzenlemeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 9/10, 21, 23/8,

23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 �nc� maddeler�nde yer alan ve yen�den
değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, bas�t usule tab� mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması
�le 1/1/2006 tar�h�nden önce �hraç ed�len b�r kısım menkul kıymetlerden 2021 takv�m yılında elde ed�len menkul
sermaye �radının beyanında d�kkate alınacak �nd�r�m oranı uygulamasına �l�şk�n hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes�nde;
“…
B�r�nc� fıkrada yer alan tutar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler�ne

göre bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle uygulanır. Bu şek�lde hesaplanan tutarın %5'�n�
aşmayan kes�rler d�kkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, b�r�nc� fıkrada yer alan oranı ve tutarı �k� katına kadar artırmaya,
sıfıra kadar �nd�rmeye, kanun� oran ve tutarına get�rmeye; Mal�ye Bakanlığı, madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

hükmü yer almaktadır.
(2) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddes�nde;
“…
2. Bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeler� �le 89

uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (15) numaralı bend�nde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n
olarak Verg� Usul Kanunu hükümler�ne göre bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle uygulanır. Bu
şek�lde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'�n� aşmayan kes�rler d�kkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tesp�t
ed�len had ve tutarları % 50's�ne kadar artırmaya veya �nd�rmeye yetk�l�d�r.

3. Bu Kanunun 103 üncü maddes�nde yer alan verg� tar�fes�n�n gel�r d�l�m tutarları hakkında, bu madden�n (2)
numaralı fıkrası uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yen�den Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Yen�den değerleme oranında artırılan had ve tutarlar
MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddes� hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21,

23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddeler�nde yer alan ve 2021 yılında
uygulanan had ve tutarlar 27/11/2021 tar�hl� ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No:533) �le 2021 yılı �ç�n % 36,20 (otuz altı v�rgül y�rm�) olarak tesp�t ed�len yen�den değerleme
oranında artırılması suret�yle bel�rlenerek 2022 takv�m yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdak� şek�lde
tesp�t ed�lm�şt�r.

(2) 2022 takv�m yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;
a) 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend�nde yer alan, �nternet ve benzer� elektron�k

ortamlar üzer�nden yapılan satış hasılatı 320.000 TL,
b) 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan mesken k�ra gel�rler� �ç�n uygulanan �st�sna tutarı 9.500 TL,
c) 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8) numaralı bend�nde yer alan, �şverenlerce �şyer� veya �şyer�n�n

müştem�latı dışında kalan yerlerde h�zmet erbabına yemek ver�lmek suret�yle sağlanan menfaatlere �l�şk�n �st�sna tutarı
34 TL,

ç) 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend�nde yer alan, �şverenlerce h�zmet erbabının
�şyer�ne g�d�p gelmes� �ç�n sağlanan menfaatlere �l�şk�n �st�sna tutarı 17 TL,

d) 31 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan engell�l�k �nd�r�m� tutarları;
- B�r�nc� derece engell�ler �ç�n      2.000 TL,
- İk�nc� derece engell�ler �ç�n        1.170 TL,
- Üçüncü derece engell�ler �ç�n        500 TL,
e) 40 ıncı madden�n b�r�nc� fıkrasının;



- (1) numaralı bend�nde yer alan k�ralama yoluyla ed�n�len b�nek otomob�ller�n�n her b�r�ne �l�şk�n aylık k�ra
bedel� 8.000 TL, g�der olarak �nd�r�m konusu yapılab�lecek özel tüket�m verg�s� ve katma değer verg�s�n�n toplam
tutarı 200.000 TL,

- (7) numaralı bend�nde yer alan amort�sman olarak �nd�r�m konusu yapılab�lecek tutar; özel tüket�m verg�s� ve
katma değer verg�s� har�ç 230.000 TL, verg�ler�n mal�yet bedel�ne eklend�ğ� veya b�nek otomob�l�n �k�nc� el olarak
�kt�sap ed�ld�ğ� hallerde 430.000 TL,

f) 47 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde yer alan yıllık k�ra bedel� toplamı;
- Büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�nde 16.000 TL,
- D�ğer yerlerde 10.000 TL,
g) 48 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan hadler;
-  (1) numaralı bent �ç�n 200.000 TL ve 320.000 TL,
-  (2) numaralı bent �ç�n 100.000 TL,
-  (3) numaralı bent �ç�n 200.000 TL,
ğ) 68 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının;
- (4) numaralı bend�nde yer alan amort�sman olarak �nd�r�m konusu yapılab�lecek tutar; özel tüket�m verg�s� ve

katma değer verg�s� har�ç 230.000 TL, verg�ler�n mal�yet bedel�ne eklend�ğ� veya b�nek otomob�l�n �k�nc� el olarak
�kt�sap ed�ld�ğ� hallerde 430.000 TL,

- (5) numaralı bend�nde yer alan k�ralama yoluyla ed�n�len b�nek otomob�ller�n�n her b�r�ne �l�şk�n aylık k�ra
bedel� 8.000 TL, g�der olarak �nd�r�m konusu yapılab�lecek özel tüket�m verg�s� ve katma değer verg�s�n�n toplam
tutarı 200.000 TL,

h) Mükerrer 80 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına �l�şk�n �st�sna tutarı
25.000 TL,

ı) 82 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan arız� kazançlara �l�şk�n �st�sna tutarı 58.000 TL,
�) 86 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend�n�n (d) alt bend�nde yer alan tevk�fata ve �st�snaya

konu olmayan menkul ve gayr�menkul sermaye �ratlarına �l�şk�n beyanname verme sınırı 3.800 TL,
olarak tesp�t ed�lm�şt�r.
(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan gel�r verg�s�ne tab� gel�rler�n

verg�lend�r�lmes�nde esas alınan tar�fe, 2022 takv�m yılı gel�rler�n�n verg�lend�r�lmes�nde esas alınmak üzere aşağıdak�
şek�lde yen�den bel�rlenm�şt�r.

32.000 TL'ye kadar                                                                                                         % 15
70.000 TL'n�n 32.000 TL's� �ç�n 4.800 TL, fazlası                                                          % 20
170.000 TL'n�n 70.000 TL's� �ç�n 12.400 TL (ücret gel�rler�nde
250.000 TL'n�n 70.000 TL's� �ç�n 12.400 TL), fazlası                                                     % 27
880.000 TL'n�n 170.000 TL's� �ç�n 39.400 TL (ücret gel�rler�nde
880.000 TL'n�n 250.000 TL's� �ç�n 61.000 TL), fazlası                                                   % 35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL's� �ç�n 287.900 TL (ücret gel�rler�nde
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL's� �ç�n 281.500 TL), fazlası                                % 40
(4) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes� hükmü uyarınca, anılan madden�n b�r�nc� fıkrasında yer

alan tutar, 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren ver�lmes� gereken yıllık gel�r ve kurumlar verg�s� beyannameler�nde
uygulanmak üzere 2.000.000 TL olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bas�t Usulde Kazanç Tesp�t� �le İlg�l� Hususlar

Kar hadler� emsaller�ne göre düşük olarak tesp�t ed�lm�ş bulunan emt�a �ç�n özel hadler
MADDE 4 – (1) M�ll� p�yango b�let�, akaryakıt, şeker ve bunlar g�b� kar hadler� emsaller�ne göre düşük olarak

tesp�t ed�lm�ş bulunan emt�a �ç�n özel hadler bel�rleme yetk�s� 193 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes� �le Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığına ver�lm�şt�r. Bu yetk� kullanılarak 2021 yılı �ç�n 29/12/2020 tar�hl� ve 31349 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser� No: 313) �le bel�rlenen tutarlar yen�den artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddeler�n t�caret�n� yapanların, 2022 takv�m yılında da bas�t usulden yararlanab�lmeler�
�ç�n alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2021 tar�h� �t�barıyla aşağıda bel�rt�len hadler� aşmaması gerekmekted�r:

Emt�anın C�ns�

Büyükşeh�r Beled�ye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşeh�r Beled�ye Sınırları İç�nde
Kalan Yerlerde

 
 

Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış
Ölçüsü(TL)

Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)

 
 

Değerl� Kağıt 340.000 380.000 420.000 490.000  

Şeker –Çay 250.000 340.000 320.000 400.000  

M�ll� P�y. B�l., Hemen Kazan,
Süper Toto vb.

250.000 340.000 320.000 400.000  



İçk� (B�ra ve Şarap Har�ç)
-İsp�rto– S�gara–Tütün

250.000 340.000 320.000 400.000  

Akaryakıt ( LPG har�ç ) 380.000 400.000 490.000 570.000  

(3) Bel�rt�len bu malların alım satımı �le uğraşanlar hakkında, bas�t usulün özel şartları bakımından yukarıdak�
hadler d�kkate alınmak suret�yle, 2/5/1982 tar�hl� ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel
Tebl�ğ� (Ser� No:136)’ndek� hesaplamalar doğrultusunda �şlem yapılacaktır.

Bas�t usule tab� mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması
MADDE 5 – (1) Bas�t usule tab� mükelleflerle �lg�l� 6/12/1998 tar�hl� ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser� No:215) �le get�r�len, belge vermed�kler� günlük hasılatları �ç�n gün
sonunda tek b�r fatura düzenlenmes�ne �l�şk�n uygulamanın, 31/12/2022 tar�h�ne kadar devam etmes� Verg� Usul
Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye �st�naden uygun görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menkul Sermaye İradının Beyanında İnd�r�m Oranı Uygulaması

2021 takv�m yılında elde ed�len b�r kısım menkul sermaye �radının beyanında d�kkate alınacak �nd�r�m
oranı uygulaması

MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddes�n�n 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�yle yürürlükten
kaldırılan �k�nc� fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı
bentler�nde yer alan menkul sermaye �ratlarına (döv�z c�ns�nden açılan hesaplara ödenen fa�z ve kâr payları, döv�ze,
altına veya başka b�r değere endeksl� menkul kıymetler �le döv�z c�ns�nden �hraç ed�len menkul kıymetlerden elde
ed�lenler har�ç) fıkrada bel�rt�len �nd�r�m oranının uygulanması suret�yle bulunacak kısmın, bu �ratların beyanı
sırasında �nd�r�m olarak d�kkate alınacağı bel�rt�lm�şt�.

(2) 193 sayılı Kanunun �nd�r�m oranı uygulamasına yönel�k 76 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası 1/1/2006
tar�h�nden �t�baren elde ed�len gel�rlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla b�rl�kte,
anılan Kanunun geç�c� 67 nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrası hükmü gereğ�nce 1/1/2006 tar�h�nden önce �hraç ed�len
her nev� tahv�l ve Haz�ne bonolarından elde ed�len gel�rler�n verg�lend�r�lmes�nde 31/12/2005 tar�h�nde yürürlükte
olan hükümler esas alınacağından, �nd�r�m oranı uygulaması bahs� geçen menkul kıymet gel�rler� �ç�n devam
etmekted�r.

(3) İnd�r�m oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl �ç�n tesp�t ed�lm�ş olan yen�den değerleme oranının, aynı
dönemde Devlet tahv�l� ve Haz�ne bonosu �haleler�nde oluşan b�leş�k ortalama fa�z oranına bölünmes� suret�yle tesp�t
ed�lmekte olup 213 sayılı Kanun hükümler�ne göre 2021 yılı �ç�n tesp�t ed�lm�ş olan yen�den değerleme oranı %
36,20’d�r. Bu dönemde Devlet tahv�l� ve Haz�ne bonosu �haleler�nde oluşan b�leş�k ortalama fa�z oranı �se % 16,64’tür.
Buna göre, 2021 yılında elde ed�len b�r kısım menkul sermaye �radının beyanında uygulanacak �nd�r�m oranı (%36,20
/ %16,64=) % 2,17 olmaktadır.

Bu oranlar d�kkate alındığında, 2021 yılı gel�rler�ne uygulanacak �nd�r�m oranı b�rden büyük çıkmaktadır.
(4) Bu kapsamda, 2021 yılında elde ed�len menkul sermaye �ratlarından,  1/1/2006 tar�h�nden önce �hraç

ed�lm�ş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (5) numaralı bend�nde sayılan her nev� tahv�l
ve Haz�ne bonosu fa�zler� �le Toplu Konut İdares� ve Özelleşt�rme İdares�nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan
gel�rler �nd�r�m oranının b�rden büyük olması dolayısıyla beyan ed�lmeyecekt�r.

(5) Döv�ze, altına veya başka b�r değere endeksl� menkul kıymetler �le döv�z c�ns�nden �hraç ed�len menkul
kıymetlerden elde ed�len menkul sermaye �ratlarının ve t�car� �şletmelere dah�l kazanç ve �ratların beyanında �nd�r�m
oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geç�c� 67 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentler�nde yazılı menkul sermaye �ratları 1/1/2006 tar�h�nden
�t�baren n�ha� olarak tevk�fat yoluyla verg�lend�r�lmekte olup bu gel�rler�n beyanı ve bu gel�rlere �nd�r�m oranı
uygulanması söz konusu değ�ld�r.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


