
 

A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 1 

 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Hizmetleri Ltd. Şti. 
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 D.141- 142 

Ataşehir/İSTANBUL 

Tel    : 0.216.340 00 86 

Fax   : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com 

www.erkymm.com  

 

  No: 2016/43 Tarih: 06.05.2016 

 

 

Konu: 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 5 Mayıs 2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Özet: 5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10.2.2016 tarihli ve 

29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, genç 

girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, ticari kazancı 

basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esaslarına ilişkin 

açıklamalarda bulunulmuştur.  

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle; 

-  Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit 

usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile 

sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim getirilmiştir. Söz konusu istisna ve indirimin usul 

ve esaslarına yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar 2016/42 No.lu sirkülerimizde 

yer almaktadır. 

 

1. Yasal Düzenleme 

193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 2 

nci maddesiyle aşağıdaki (15) numaralı bent eklenmiştir. 

"15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu 

Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent 

hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.)." 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
http://www.erkymm.com/resimler/ERK_YMM_sirkuler__2016.42.pdf
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2. İndirimden Faydalanacaklar 

 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü 

uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari 

kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim uygulanır. 

 İndirim, 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanır. Dolayısıyla, indirim 

2016 yılına ait kazançlara ilişkin olarak 2017 yılında verilecek beyannamede dikkate alınır. 

 Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak 

olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim 

uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 Türk 

lirasının altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara 

devredilmez. 

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 

8.000 Türk liralık indirimden birlikte yararlanamazlar. 

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 

8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin 

hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler. 

Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri 

durumunda, 8.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir. Ayrıca, gerçek usule 

geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis 

edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu istisnadan da yararlanamazlar. 

 İndirim tutarı, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde 

Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) "Gelir Bildirimi" bölümünün ilgili 

satırında gösterilir. Öte yandan, söz konusu indirim tutarı basit usulde tespit edilen ticari 

kazancın yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde "Yıllık Gelir 

Vergisi Beyannamesinin Eki"nde yer alan "Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim" 

bölümünün ilgili satırında gösterilir. 

 

3.Yürürlük 

292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği; basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç 

indirimine ilişkin hükümleri 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, 

yayımı tarihi olan 5.5.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 

 

 

 

  Saygılarımızla. 

  ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  
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  Hizmetleri Ltd. Şti. 

  Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


