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Bu Bro~Or, ki~iler tarafmdan yap1lan gayrimenkul allm-sat1mmda, 193 
Say1h Gelir Vergisi Kanunu ac;1smdan vergisel yOkOmiOIOklerin bilinmesi 
ve yerine getirilmesi ic;in vatanda~lanm1z1 bilgilendirmek amac1yla 
haz1rlanm1~t1r. 

1) GELiR VERGiSiNiN KONUSU VE UNSURLARI 

Gelir Vergisi Kanunu'nda gelir, bir gerc;ek ki~inin bir takvim y1ll ic;inde elde 
ettigi kazanc; ve iratlann safi tutan olarak tan1mlanm1~t1r. Ayn1 Kanun'da 
gelirin hangi tOr kazanc; ve iratlardan olu~tuguna yer verilmi~tir. 

Gerc;ek ki~ilerin sahip olduklan gayrimenkulleri elden ylkarmalanndan 
dogan kazancm niteligi ve vergilendirilmesi hakkmda, Gelir Vergisi 
Kanunu'nda "ticari kazanc;" ve "diger kazanc; ve iratlar" olmak Ozere iki 
ayn gelir tO rOnde dOzenlemeye yer verilmi~tir. 

Ticari kazan~: Her tO riO ticari ve smai faaliyetten dogan kazanc;t1r. Ticari 
kazanc1 belirleyen temel unsur faaliyetin sermaye ve emekten olu~an bir 
organizasyona dayanmas1 ve bu organizasyonun i~lemlerindeki 

devamlll1kt1r. Gelir Vergisi Kanunu'nda gayrimenkullerin al1m sat1m1 ve 
in~a i~leriyle devamll olarak ugra~anlann bu i~lerden elde ettikleri 
kazanc;lann ticari kazanc; olarak vergilendirilecegi belirtilmi~tir. 

Aynca, satm alman veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap 
tarihinden itibaren 5 y1l ic;inde parsellenerek bu mOddet ic;inde veya daha 
sonraki y1llarda k1smen veya tamamen sat1lmasmdan elde edilen 
kazanc;lar da ticari kazanc; say1hr. 

Diger kazan~ ve iratlar: Belirli kaynaklara baglanmas1 mOmkOn 
olmayan, belirli donemlerde (periyodik olarak) meydana gelmeyen, 
devamll degil anzi olan ve c;ogu zaman bir te~ebbOs sonucu olmaks1zm, 
ki~ilerin baz1 mal varllklannda kendiliginden meydana gelen kazanc; ve 
iratlard 1r. 

Bu gelir tOrOnO digerlerinden ay1ran en onemli ozellik, genel olarak 
devamlll1k gostermeyen gelirlerin bu kapsamda degerlendirilmi~ 

olmas1d1r. Diger kazanc; ve iratlar, "deger art1~1 kazanc;lan" ve "anzi 
kazanc;lar" olmak Ozere iki alt aynma tabi tutulmu~tur. 



Gayrimenkul Ahm- Satlm i§lerinde "Ticari Kazan~- Deger Artl§l 
Kazanc1" Aynm1n1 Belirleyen Unsurlar 

Gayrimenkullerin elden 91kanlmalanndan dogan kazancm "deger art1~1 
kazanc1" olarak m1, yoksa "ticari kazan9" olarak m1 vergilendirilmesi 
gerektigine ili~kin aytklamalar a~agtda belirtilmi~tir. 

1. Faaliyetteki Devamhhk: Gayrimenkul allm sat1m i~leri devamll 
olarak, bir meslek halinde surduruiUyorsa elde edilen kazan9 ticari 
kazanyt1r. Burada devamllltk unsurunu belirleyen en belirleyici oi<(Ot, 
kazan9 doguran i~lem saytsmdaki <fOkluktur. i~lem saytsmdaki 
90kluk gayrimenkullerin ayn1 takvim y1ll i9erisinde birden fazla veya 
takip eden birden fazla takvim yllmda art arda sat1lm1~ olmasma 
gore belirlenir. 

2. Sat1~1n Hangi Ama~la Yaplld1g1: Allm sat1m i~lemlerinin birden 
fazla olmas1 halinde, gayrimenkul al1m sat1m1 kazan9 elde etmek 
i9in yaptllyorsa soz konusu allm-sat1m i~lemi ticari kazan9 
kapsammda degerlendirilir. Gayrimenkul al1m sat1mmda ticari bir 
ama9 yoksa ~ahsi ihtiyacm kar~1lanmas1 amactyla yaptllyorsa elde 
edilen kazan<f, deger art1~1 kazanc1 olarak degerlendirilir. 

3. Ticari Bir Organizasyonun Varhg1: i~ yeri a<ftlmast, 1~91 
yalt~tmlmast, ticaret siciline kay1t olunmas1 vb. durumlarda ticari bir 
organizasyonun var oldugu kabul edilmektedir. Gayrimenkul allm 
sat1m1, ~ekli ve maddi ~artlan ile kurulmu~ bir ticari organizasyon 
i9inde yaptllyorsa elde edilen kazan9 ticari kazan9t1r. Ticari 
organizasyonun ~ekli ve maddi unsurlan ile ay1k9a belli olmad1g1 
hallerde ise kazan9 turu "faaliyetteki devamllllk" ve "sat1~m hangi 
ama9la yaptld1g1" unsurlanna gore tespit edilir. 



2) DEGERARTI$1 KAZANCININ KONUSU VE VERGiLENDiRiLMESi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun mukerrer 80'inci maddesinin birinci f1krasmm 

(6) numarall bendi uyannca, ivazs1z iktisap edilenler hari<f, an1lan 
Kanun'un 70'inci maddesinin birinci f1krasmm (1 ), (2), ( 4) ve (7) numarall 
bentlerinde say1lan ve a~ag1da belirtilen mal ve haklann, iktisap 
tarihinden ba§layarak 5 (be§) y1l i~erisinde elden ~1kanlmas1ndan 
dogan kazan~lar, deger art1~1 kazancmm konusunu olu~turmaktad1r. 

• Arazi, bina, maden sulan, menba sulan, madenler, ta~ ocaklan, kum 
ve 9ak1l istihsal yerleri, tugla ve kiremit harmanlan, tuzlalar ve 
bunlann mutemmim cuzileri ve teferruatl, 

• Voli mahalleri ve dalyanlar, 

• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

• Gemi ve gemi paylan ile bilumum motorlu yukleme ve bo~altma 
vas1talan. 

Elden <flkarmadan maksat, yukanda yaz1ll mal ve haklann sat1lmas1, bir 
bedel kar~1l1gmda devir ve temliki, trampa edilmesi, takas1, 
kamula~tmlmas1, devletle~tirilmesi, ticaret ~irketlerine sermaye olarak 
konulmas1d 1r. 

Aynca, geryek usulde vergiye tabi yiftyilerin zirai uretimde kulland1klan 
gayrimenkullerin elden <flkanlmasmdan dogan kazanylar da deger art1~1 
kazanc1 olarak degerlendirilecektir. 



Ornek 1: Mukellef (A) 15.11.2020 tarihinde 500.000 TL'ye satm alm1~ 
oldugu gayrimenkulu, 20.06.2021 tarihinde 600.000 TL'ye satm1~t1r. Buna 
gore mukellef, soz konusu gayrimenkuiU all~ tarihinden itibaren be~ tam 
ytl ge9meden satm1~ oldugundan, elde ettigi kazan<f deger art1~1 kazanc1 
olarak vergiye tabi olacakttr. 

Soz konusu mal ve haklar ivazstz olarak iktisap edilmi~se bu mal ve 
haklann elden <flkanlmastndan dogan kazan9lar deger art1~1 kazanc1 
olarak vergilendirilmeyecektir. Bunun dt~mda, iktisap ~ekli ne olursa 
olsun soz konusu mal ve haklann elden <flkanlmasmdan dogan kazan9lar 
deger art1~1 kazanc1 olarak vergilendirilecektir. 

Ornek 2: Mukellef (B) 10.09.2018 tarihinde kendisine miras yoluyla 
intikal eden apartman dairesini, 15.11.2021 tarihinde satm1~t1r. Sat1~a 
konu apartman dairesinin ivazstz olarak (veraset yoluyla) intikal etmesi 
nedeniyle, mukellefin bu sat1~tan elde ettigi gelir, deger art1~1 kazanc1 
olarak vergilendirilmeyecektir. 

3) SAFi DEGER ARTI$1NIN TESPiTi 

Deger art1~1 kazancmda vergilendirilecek kazanca "safi deger art1~1" 

denilmektedir. Deger art1~mda safi kazan<f, elden <flkarma kar~tllgmda 
alman para ve aymlarla (e~ya, mal vb.) saglanan ve para ile temsil 
edilebilen her turlu menfaatlerin tutanndan; 

• Elden <flkanlan mal ve haklann maliyet bedeli, 

• Elden <flkarma dolay1s1yla yaptlan ve sattcmm uzerinde kalan 
giderler ile odenen vergi ve har9lann, 

du~ulmesi suretiyle bulunmaktadtr. 

Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi 
Usul Kanunu hukumlerine gore Takdir Komisyonunca tespit edilecek 
bedel, kazanc1 bilan9o veya i~letme hesab1 esasma gore tespit edilen 
i~letmelerde ise son bilan9oda veya envanter kayttlannda gosterilen 
deger esas al1n1r. 

• 



4) ENDEKSLEME YAPILMASI 

Mal ve haklann elden 91kanlmasmda iktisap bedeli, elden 91kanldtg1 ay 
hari9 olmak uzere Turkiye istatistik Kurumunca belirlenen Yurt i9i- Oretici 
Fiyat Endeksi (Yi-0 FE) art1~ oranmda arttnlarak tespit edilir. 
Endekslemenin yaptlabilmesi i9in art1~ oranmm 0A>10 veya uzerinde 
olmas1 gerekmektedir. 

Ornek 3: Mukellef (C), 01.12.2017 tarihinde 300.000 TL'ye sat1n alm1~ 
oldugu gayrimenkulu 01.02.2021 tarihinde 600.000 TL'ye satm1~t1r. Bu 
durumda soz konusu gayrimenkul 5 ytlltk sure dolmadan elden 91kanldtg1 
i9in mukellef adma olu~acak deger art1~1 kazanc1 a~agtdaki gibi 
hesaplanacakttr. 

Gayrimenkulun iktisap tarihinden onceki ay olan Kastm 2017 doneminde 
Yi-0 FE 312,21; elden 91kanldtg1 aydan onceki ay olan Ocak 2021 
doneminde Yi-OFE 583,38 olarak ger9ekle~mi~tir. Bu durumda ilgili 
donemde art1~ oranmm %10'un uzerinde [(583,38- 312,21) /312,21] X 
100 = %86,85 oldugu gorUimektedir. 

Dolaytstyla elden 91kanlan gayrimenkulun endekslenmi~ maliyet bedeli; 

300.000 X (583,38/312,21) = 560.565 TL olarak dikkate altnacakttr. 

Gayrimenkuliin sat1~ bedeli 

Damga vergisi 132,30 TL 



Soz konusu gayrimenkulun 01.02.2021 tarihinde elden ylkanlmastndan 
dogan 2021 y1l1 deger art1~1 kazanc1, 2022 y111n1n Mart aymda yllllk gelir 
vergisi beyannamesi ile beyan edilip, 2022 y1lmm Mart ve Temmuz 
aylannda 2 e~it taksitle odenecektir. 

5) GAYRIMENKULLERiN ELDEN QIKARILMASINDA iKTiSAP 
TARiHiNiN BELiRLENMESi 

Gayrimenkullerde iktisap, Turk Medeni Kanunu'nun 705'inci maddesi 
uyarmca, tapuya tescille geryekle~mektedir. Buna gore, kat kar~1llg1 

muteahhide veya kooperatiflere verilen arsa kar~ll1gmda alman 
gayrimenkuller dahil, iktisap edilen gayrimenkullerin elden y1kanlmas1 
halinde, deger art1~1 kazanctntn tespiti yonunden iktisap tarihi olarak, 
gayrimenkulun tapuya tescil edildigi tarih esas almacakt1r. 

Ancak, gayrimenkulun tapuya tescil tarihinden once sahibinin fiilen 
kullammma b1raklldiQI baz1 ozel hallerde, iktisap tarihi olarak tapuya tescil 
tarihi yerine fiilen kullan1ma b1rak1lma tarihinin kabul edilmesi gerekir. 

Bu yeryevede, konut yap1 kooperatifleri, Toplu Konut idaresi veya diger 
ki~ilerden gayrimenkulu fiilen kullamma haz1r ~ekilde teslim alanlann, soz 
konusu gayrimenkulleri fiilen kulland1klanm; tahsis belgesi, teslim 
tutanaklan, su, elektrik, telefon, dogalgaz faturalan ve benzeri belgelerle 
tevsik etmeleri halinde deger art1~1 kazancmm tespiti yonunden fiilen 
kullan1ma ba~lad1klan tarih iktisap tarihi olarak kabul edilecektir. 

Gayrimenkulun ihale veya icra yoluyla altnd1g1 durumlarda da fiilen 
kullan1ma haz1r ~ekilde teslim almd1gmm yukanda sozu edilen belgelerle 
tevsik edilmesi ~art1yla, tapu tescil i~lemi olmasa dahi fiilen kullan1ma 
b1raklld1Q1 tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. 

Gayrimenkulun elden y1kanlmas1 halinde, deger art1~ kazanctntn 
hesaplanmasmda iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas altnacagma 
ili~kin aynnt1ll ay1klamalar 76 No.lu Gelir Vergisi SirkUierinde yap1lm1~t1r. 

. • 



Ornek 4: Mukellef (D), kooperatif uyeligi kar~lllgmda iktisap ettigi 
gayrimenkulune, 16.07.2019 tarihinde su, elektrik ve telefon baglanmas1 
durumunda, bu tarihten itibaren fiilen kullanmaya ba~lam1~ ve bu durumu 
ilgili kurumlardan ald1g1 belgeler ile ispatlam1~t1r. Bu gayrimenkulun, 
mukellef ad ma tapu tescili, 25.11 .2021 tarihinde yap1lmJ~t1r. 

Buna gore, deger art1~1 kazancmm tespiti ay1smdan, be~ y1lllk surenin 
hesabmda, gayrimenkuiUn fiilen kullan1lmaya ba~land1g1 16.07.2019 
tarihinin iktisap tarihi olarak esas almmas1 gerekir. 

/ 

Cins Tashihi Yapalan Gayrimenkuller ile Kat Kar§ahga Olarak 
Muteahhit Veya Konut Yapa Kooperatiflerinden Ahnan 
Gayrimenkullerin Satllmasa Halinde iktisap Tarihinin Belirlenmesi 

• Cins degi~ikligi (cins tashihi), bir ta~mmaz maim cinsinin, yap1s1z 
iken yap1ll veya yap1ll iken yap1s1z hale; bag, bahye, tarla vb. iken 
arsa, arazi iken, bag, bah9e vb. duruma donu~turmek ictin 
paftasmda ve tapu sicilinde yap1lan i~lem olarak tan1mlanmJ~t1r. 

• Arazi vasfmda iktisap edilen gayrimenkulun belediyelerce ifraz ve 
taksim i~lemine tabi tutularak sat1lmas1 halinde iktisap tarihi olarak 
arazinin iktisap edildigi tarih degil, belediyenin ifraz i~lemi sonucu 
arsa vasfm1 kazanarak, cins tashihi yaplld1g1 tarihin esas almmas1 
gerekir. 

• Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul uzerine bin a in~a edilmesi 
veya soz konusu gayrimenkulun kat kar~1hg1 verilmesi sonucu 
alman gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi say1larak tapuya 
tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. 

• Gayrimenkullerin ivazs1z ~ekilde iktisap edilmesi deger art1~1 

kazancmm konusuna girmemektedir. Bu cteryevede ivazs1z olarak 
iktisap edilen gayrimenkulun uzerine, sahibi tarafmdan in~a edilen 
veya kat kar~1llg1 olarak alman gayrimenkullerin, daha sonra elden 
CflkanlmasJ halinde elde edilen gelir, deger art1~1 kazanc1 
kapsam1nda degerlendirilmeyecektir. 

• 



Ornek 5: Mukellef (E)' mn, 06.04.2012 tarihinde satm ald1g1 arsay1, 
11.03.2019 tarihinde kat kar~111g1 olarak muteahhide vererek alm1~ oldugu 
gayrimenkuller, 16.07.2021 tarihinde tapuya tescil edilmi~tir. 

Kat kar~1llg1 alman gayrimenkuller yeni bir iktisap olarak kabul edilecek ve 
deger art1~1 kazancmm tespitinde gayrimenkullerin tapuya tescil edildigi 
16.07.2021 tarihi esas almacakt1r. Fiilen kullammm tapu tescilinden once 
ger<;ekle~mesi halinde ise bu tarihin esas almmas1 gerekir. 

Ornek 6: Mukellef (F)'ye veraset yoluyla intikal eden iki katll ah~ap bina, 
y1k1l1p yerine yeni bir bina yap1lmas1 ve bu yeni binadan kendisine bir adet 
daire verilmesi kar~1llgmda, muteahhide verilmi~tir. Mukellef (F), 
muteahhitten kat kar~1llg1 ald1g1 bir adet daireyi teslim ald1g1 y1l i<;inde 
satm1~t1r. 

ivazs1z olarak (veraset yoluyla) iktisap edilen gayrimenkulun, cins tashihi 
yap1larak kat kar~1llg1 verilmesi halinde, "ivazs1z iktisap edilme" niteligi 
degi~meyeceginden, gayrimenkulun sat1~mdan elde edilen gelir de deger 
art1~1 kazancma tabii olmayacakt1r. 

6) DEGER ARTI§I KAZANCININ BEVAN I 

Deger art1~1 kazan<;lannm beyan konusu edilip edilmeyecegi, elde edilen 
iradm istisna haddinin altmda kal1p kalmad1gma bagl1d1r. Sat1~m yap1ldiQI 
y1l i<;in belirlenen istisna tutannm altmda kalan kazan<;lar i<;in y1ll1k 
beyanname verilmeyecektir. istisna haddini a~an tutarda gelir elde 
edilmesi halinde ise y1lllk beyanname verilecek ve istisna tutan beyan 
edilen gelirden du~ulebilecektir. 



Elde edilen deger art1~1 kazancmm safi miktarmm, a91klanan istisna 
sm1rm1 a~mas1 durumunda, elde edilen gelir, sat1~m yapJidJQJ y11J takip 
eden y1lm 1-31 Mart tarihleri arasmda Y1lhk Gelir Vergisi Beyannamesi 
ile beyan edilecektir. 

Beyannameler; 

• Haz1r Beyan Sistemi aracJIJgJyla internet ortammda, 

• Bagll bulunulan (ikametgahm bulundugu yer vergi dairesi) vergi 
dairesine kag1t ortammda, 

• 3568 say11J Kanun geregi elektronik beyanname gonderme aracJIJk 
yetkisi alm1~ meslek mensuplan ile elektronik beyanname aracJIJk 
sozle~mesi imzalanarak e-Beyanname sisteminden, 

verilebilir. 

Aynca mukelleflerin takvim y11J i9inde; 

• Memleketi terk etmesi halinde, memleketi terkten onceki 15 gi..in i9inde, 

• OIOmO halinde, olum tarihinden itibaren 4 ay i9inde vefat eden ki~i 
namma varislerce, 

yJIIJk gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulmasJ gerekmektedir. 

Dar mukellefiyete tabi mukelleflerden yJIIJk beyanname vermeye mecbur 
olmayanlar; gayrimenkullerin elden 91kanlmasmdan dogan deger art1~1 
kazanylarm1, bu kazan9 ve iratlann iktisap olundugu tarihten itibaren 
15 gi..in i9inde gayrimenkulun bulundugu yerin vergi dairesine mi..inferit / · 
beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. / 

/ 



7) HAZIR BEVAN SiSTEMi OZERiNDEN BEYANNAMENiN 
VERiLMESi 

Beyana tabi gelirleri sadece diger kazan<; ve iratlar, menkul sermaye 
irad1, gayrimenkul sermaye irad1 (kira geliri) ile ucret gelirlerini ayn veya 
birlikte elde eden mukellefler; bu gelirlerine ili~kin beyannamelerini 
Ba~kanltgtmtz tarafmdan onceden haztrlanarak mukelleflerin onayma 
sundugu kullan1m1 kolay ve htzll bir sistem olan Haztr Beyan Sistemi 
uzerinden verebilirler. 

Bu sistemden, sadece diger kazan<; ve irat, kira, menkul sermaye irad1 
veya ucret gelirlerini elde eden mukellefler yararlanabilecektir. 

Sistem uzerinden haztrlanan diger kazan<; ve iratlara yonelik 
beyanname elektronik ortamda onayland1g1 anda, ~ahts adtna 
vergi dairesinde mukellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku i~lemleri 

otomatik olarak ger<;ekle~tirilmektedir. 

Haztr Beyan Sistemine ve detayll bilgiye Gelir idaresi Ba~kanllgtntn 
www.gib.gov.tr adresinden ula~abilirsiniz. 

Haztr Beyan Sistemine; 

• https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullantcl Kodu, e-Devlet 
Yontemi veya Yabanc1 Kimlik Numaras1 ile Giri~), 

• interaktif Vergi Dairesinden, 

• internet Vergi Dairesinden, 

7 gun 24 saat giri~ yaptlabilir. 

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://intvrg.gib.gov.tr/


8) UYGULANACAK VERGi TARiFESi 

Gelir Vergisi Kanunu'na gore 2021 ytltnda elde edilen ve ytlltk 
beyanname ile beyan edilen gelir toplamma a~agtda yer alan vergi tarifesi 
uygulanarak gelir vergisi hesaplantr. 

Gelir vergisine tabi gelirler; 

53.000 TL'nin 24.000 TL'si i~in 3.600 TL, fazlas1 %20 

%35 

oranmda vergilendirilir. 

2022 takvim ytlt gelirlerinin vergilendirilmesinde esas almacak vergt 
tarifesi, 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Gene I Tebligi ile belirlenmi~tir. 

9) YILLIK BEYANNAMEYE DAHiL EDiLEN KAZANQ VE 
iRATLARDAN YAPILACAK iNDiRiMLER 

Ytlltk beyanname ile bildirilecek gelirlere ili~kin indirimler Gelir Vergisi 
Kanunu'nun 89 uncu maddesi ile diger Kanunlarda belirtilmi~tir. Gelir 
vergisi matrah tntn tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 
gelirlerden a~agtda belirtilen indirimlerin yaptlabilmesi i9in ytlltk 
beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunmast ve yaptlacak indirimlerin 
ilgili mevzuatta belirtilen ~artlart ta~tmast gerekmektedir. 



Diger kazan9 ve iratlardan indirim konusu yap1labilecek baz1 hususlar 
~unlard1r; 

1. Hayat/~ah1s sigorta primleri, 

2. Egitim ve sagllk harcamalan, 

3. Beyan edilecek gelirden sJmrll olarak indirilebilecek bag1~ ve 
yard1mlar ile tamam1 indirilebilecek bag1~ ve yard1mlar, 

4. Sponsorluk harcamalan, 

5. Cumhurba~kanmca ba~lat1lan yard1m kampanyalanna makbuz 
kar~JIJQJ yap1lan ayni ve nakdi bag1~lar, 

6. iktisadi i~letmeleri hari9, TOrkiye KJzJiay Dernegine ve TOrkiye 
Ye~ilay Cemiyetine makbuz kar~JIJQJ yap1lan nakdi bag1~ ve yard1mlar, 

7. Diger kanunlara gore tamam1 indirilecek baz1 bag1~ ve yard1mlar; 

• 222 say11J ilkogretim ve Egitim Kanunu'na gore yap1lan bag1~ ve 
yard1mlar, 

• 278 say11J TOrkiye Bilimsel ve Teknik Ara~t1rma Kurumu KurulmasJ 
Hakkmda Kanun'a gore yap1lan bag1~ ve yard1mlar, 

• 2547 say11J Yuksekogretim Kanunu'na gore yap1lan bag1~ ve 
yard1mlar, 

• 2828 say11J Sosyal Hizmetler Kanunu'na gore yap1lan bag1~ ve 
yard1mlar, 

• 2876 say11J Ataturk KOitOr, Oil ve Tarih Yuksek Kurumu Kanunu'na 
gore yap1lan bag1~ ve yard1mlar, 

• 3294 say1h Sosyal Yard1mla~ma 

Kanunu'na gore bag1~ ve yard1mlar, 
ve Dayam~may1 Te~vik 

/ 



• 3713 say1h Terorle Mucadele Kanunu'na gore yap1lan bag1~ ve 
yard1mlar, 

• 4122 sayll1 Milli Aga9land1rma ve Erozyon KontroiU Seferberlik 
Kanunu'na gore yap1lan bag1~ ve yard1mlar, 

• 717 4 say1h Kapadokya Alam Hakkmda Kanun'a gore yap1lan 
bag1~ ve yard1mlar, 

• 7269 say1h Umumi Hayata Muessir Afetler Dolay1s1yla Almacak 
Tedbirlerle Yap1lacak Yard1mlara Dair Kanun'a gore yap1lan bag1~ 
ve yard1mlar. 

Bag1~ ve yard1mm nakden yap1lmamas1 halinde, bag1~lanan veya 
yard1m1n konusunu te~kil eden mal veya hakkm varsa mukayyet 

degeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hukumlerine gore 
Takdir Komisyonunca tespit edilecek degeri esas allmr. 

10) ZARAR MAHSUBU 

Gelirin toplanmasmda gelir kaynaklarmm bir k1smmdan hasll olan 

zararlar diger kaynaklarm kazan9 ve iratlarma mahsup edilmektedir. 
Yap1lan bu mahsup neticesinde kapatllmayan zarar k1sm1, be~ y1ll 
geymemek kaydlyla muteakip ylllann gelirinden indirilebilmektedir. 

Ancak diger kazan9 ve iratlardan dogan zararlann, diger gelir 
unsurlarmdan elde edilen kazan9 ve iratlardan mahsubu ise mumkun 
bu lunma maktad 1 r. 



11) VERGiNiN ODENME ZAMANI VE $EKLi 

2021 ytlmda elde edilen deger art1~1 kazanylanna ili~kin olarak verilecek 
y1ll1k gelir vergisi beyannameleri Ozerinden hesaplanan gelir vergisinin, 
2022 ythnm Mart ve Temmuz aylannda iki e~it taksit olmak Ozere; 

• Birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022 tarihine kadar, 

• ikinci taksiti ise 1 Agustos 2022 (31 Temmuz 2022 hafta son una 
rastladtgmdan) tarihine kadar, odenmesi gerekmektedir. 

Memleketi terk ve olum gibi mukellefiyetin kalkmasm1 gerektiren durumlar 
ile munferit beyanname ile bildirilen kazanylann vergisi, beyanname 

verme sureleri iyinde odenmesi gerekmektedir. 

Odemeler; 

• Ba~kanltgtmtza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (interaktif Vergi 
Dairesi ve GiB Mobil Uygulamas1) Ozerinden; 

• Anla~mall bankalann kredi kartlan ile 

• Anla~mal1 bankalann banka kartlan veya banka hesabmdan, 

• Yabanc1 Olkede faaliyet gosteren bankalann; kredi kartlan, 
banka kartlan ve diger odeme yontemleri ile 

• Anla~mall bankalann; 

• $ubelerinden, 

• Alternatif odeme kanallanndan (internet BankactiiQI, Telefon 
Bankactllgt, Mobil Bankactllk vb.), 

• PTT i~yerlerinden, 

• TOm vergi dairelerinden, 

yaptlabilmektedir. 



GELiR iDARESi 
BA~KANLIGI 

2021 Y1hna Ait 
Beyannamenizi 
1-31 Mart 2022 

Tarihleri Aras1nda 
Haz1r Beyan Sisteminden 

Vermeyi Unutmay1n 1z. 

Sorulann1z iyin; Beyannameleriniz l~in; 

hazirbeyan.gib.gov.tr 

https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/


~HAZRBEYAN 
Ocret, Kira, Menkul Sermaye irad1 ile 

Diger Kazang ve iratlann1za ili~kin Beyannamenizi 

Biz Haz1rlad1k, Siz Onaylay1n 


