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           Bilindiği üzere GVK mükerrer 121. madde uyarınca şartları sağlayan mükellefler yıllık 

gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’ini ödenmesi 

gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilmektedir. 

Vergi indiriminden yararlanabilmek için; 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait 

vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk 

eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 250 

TL’ye kadar olan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmamaktadır.), 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl 

içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece 

yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, 

 İndirimin hesaplanacağı tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 TL’nin 

üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 Vergi indiriminin hesaplanacağı yıl ile önceki 4 takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 

359. maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması, 

gerekmektedir. 

31 Ocak 2019 tarihli 7162 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile vergiye uyumlu mükellef 

düzenlemesinde yer alan eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla daha önce 

10 TL sınırı 250 TL’ye çıkarılmıştı.  

15 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 307 seri no’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliğinde; 

 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve 

kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp 

faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan 

eksik ödemelerin, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi 

içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyeceği, 

 İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde 

terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında 

öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk 

eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali sayılmayacağı, 

belirtilmiştir.  

Tebliğde uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki örneğe yer verilmiştir. 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN İHLAL SAYILMAYAN EKSİK ÖDEME SINIRI 
250 TL’YE ÇIKARILMIŞTIR! 
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Örnek: (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş olduğu 

kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde 

ödemiştir. (L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni 

süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname 

üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde 

ödemiştir. Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine 

ait muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde 

ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.” 

  

Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna 

18 Ocak 2019 tarih ve 7161 sayılı Kanun ile kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Türk 

Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla 

görevlendirilen,  

a. Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara, 

b. Uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince 

sertifikalandırılmış kabin memurlarına  

01.02.2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi 

değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde görevli 

olmakla birlikte yukarıda sayılan görevliler dışındaki diğer personel, yetkili sivil havacılık 

otoritesince sertifikalandırılmış veya uçak içinde hizmet veriyor olsa da istisnadan 

yararlanamayacaktır. 

Ücretin gerçek safi değeri; işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler 

toplamından, sigorta primi, şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları gibi indirimler ile 

engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktardır. Hesaplama yapılırken, Gelir Vergisi 

Kanunun 23 ilâ 29. maddelerine göre istisna kapsamında olan ve bordroda gösterilen diğer ücret 

ve benzeri ödemeler ilgili hükümlerine göre vergiden istisna edilecektir.  

Düzenleme uyarınca hava aracının sevk / idaresiyle görevli pilotlara ve uçuş esnasında uçak içinde 

hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen 

aylık ücretlerin gerçek safi değerinin %70’i istisna edildikten sonra kalan %30’luk kısım gelir 

vergisine tabi olacaktır. 
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İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı 

Bilindiği üzere 18 Ocak 2019 tarih ve 7161 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yer alan 

‘Vergiden Muaf Esnaf’ kapsamı genişletilmişti. Değişiklik ile başta kadın girişimciler ve ev 

hanımları olmak üzere, evlerinde ürettikleri bazı ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda 

satanların esnaf muaflığından faydalanma imkânı sağlanmıştır.  

15 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 306 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

ile konu ile ilgili yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

Evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığı: 

Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın satanlar, esnaf 

muaflığından faydalanabilmektedirler. Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için; 

a. İmal edilen ürünlerin, Gelir Vergisi Kanunu 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 

bendi kapsamında olması, 

b. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak 

üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması, 

c. Dışarıdan işçi çalıştırılmaması, 

d. Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması, 

e. Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması, 

f. Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması, 

g. Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi 

olunmaması, 

h. Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde 

yapılmaması, 

gerekmektedir. 

 

Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 

olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum 

ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel 

değildir. 

 

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı 

7162 sayılı Kanun’da yer alan değişiklik ile 30.01.2019 tarihi itibariyle esnaf muaflığından 

faydalananların evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da 

satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmişti. 

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde 

gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını 

aşmaması gerekmektedir.  
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Esnaf muaflığını düzenleyen ilgili bentte sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek 

internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl 

içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı 

değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir. 

Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet 

kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari 

ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden 

yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması 

bulunmamaktadır. 

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli 

olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen 

takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. 

 

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışında vergi tevkifatı 

ve belgelendirme: 

Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer şekillerde satın alınan mallar için 

yapılan ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi uyarınca % 2 oranında tevkifat 

yapılması gerekmektedir. 

Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile 

belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar 

üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında 

bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi 

mümkündür 

 

Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması 

7162 sayılı Kanun’da yer alan değişiklik ile hizmet erbabına ölüm, engellilik ve hastalık gibi 

durumlarda ödenen tazminat ve yardımlara uygulanan gelir vergisi istisnası aynen korunmuş, gelir 

vergisinden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen tazminatlar ile işe başlatmama tazminatlarının 

hangi tazminatlar olduğu konusuna açıklık getirilmiştir. 

Hizmet erbabına;  

a. Ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, 

b. 4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği, 

c. 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları, gelir 

vergisinden istisnadır. 
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4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı işsizlere şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için 

yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri ile 4857 sayılı 

Kanunun 21. maddesine göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 

geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 

verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, 

en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat istisna kapsamındadır. 

4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin işe 

başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen hizmet erbabına en çok 

sekiz aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamındadır. 

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı 

tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımlar ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (1) numaralı 

bendinde düzenlenen istisna kapsamında olmayıp, aynı maddenin birinci fıkrasının 27.03.2018 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunla değişik (7) numaralı 

bendi kapsamındadır. 
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