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7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere ilişkin Usul ve 
Esasların Belirlendiği 311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere ve diğer 
bazı hususlara ilişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiş olup, yapılan düzenlemeye ilişkin 
açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

1. Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı: 

Serbest Meslek Kazançlarında istisna uygulamasının düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun 
18 inci maddesine 7194 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra ile istisnadan 
yararlanabilecek kazançları toplamı Gelir Vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan 
tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacakları yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Söz konusu istisnanın kapsamına müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, 
bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, 
bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, 
video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler ile ihtira beratları satılması, 
bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temliki, kiralanması karşılığında elde edilen 
hasılatlar girmektedir. 

Yapılan düzenlemeye göre, Gelir Vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 
(2020 yılı için 600.000 TL) aşmayan yukarıdaki türden kazançlar gelir vergisinden istisna olup 
bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla 
beyanname verilse dahi bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek, bu kazançlar üzerinden 
tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. 

Bu çerçevede yukarıda belirtilen kazançların 2020 yılı için 600.000 TL’nı aşan kısmı ise 
istisnadan yararlanmayacaktır. Takvim yılının sonu itibarıyla kazanç toplamının belirlenen 
tutarı aşması halinde, tamamı gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 

Verilecek beyannamede, mesleki kazancın elde edilmesi için yapılan giderler indirim konusu 
yapılacak, var ise şahıs sigorta primleri, eğitim-sağlık-sponsorluk harcamaları ve engellilik 
indirimi ile diğer kanunlarda düzenlenen unsurlar, bağış ve yardımlar gibi bazı harcamalar da 
beyan edilen gelirden indirilebilecektir. 

Bununla birlikte yıl içinde kesilen vergiler hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir. 

Yukarıdaki kapsama giren kazançların istisnadan faydalanamayacak olmasının bu kazançları 
elde edenlere yapılacak ödemelerden tevkifat yapılmasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 
Bu nedenle yapılacak ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi uyarınca %17 
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılaması gerekmektedir. 

Münhasıran yukarıda belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi/kurumlara teslim eden serbest meslek 
erbabından isteyenlerin; yıl içindeki kazançlarının toplamının öngörüle tutarı (2020 yılı için 
600.000 TL) aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine 
kaydolma) ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. 
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Ancak başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunanların, defter 
tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları 
devam etmektedir. Bu durumda Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamındaki 
kazançların tutulmakta olan deftere kaydı mümkündür. 

2. İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere 
İlişkin İstisna: 

7194 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (10) 
numaralı bendi değiştirilerek işverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine 
gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu 
taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle 
sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. 

Söz konusu istisnadan faydalanılabilmesi için; 

 İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 
maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti 
verilmiyor olması, 

 Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet 
erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması, 

 Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması, 
 Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması, 
 Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin 

harcamaların belgelendirilmesi,  

gerekmektedir. 

İşverenlerce hizmet erbabına ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi, ulaşım bedeli karşılığının, 
hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme 
araçları şeklinde verilmesi, araç tahsis edilmesi, çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli 
ödenmesi, işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin 
yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları 
verilmesi durumlarında, istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan 
menfaatler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilip gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin 
olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili 
ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup 
edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

3. Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna: 

7194 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (4) numaralı bendinde değişiklik yapılarak daha önce tüm spor yarışmalarını yöneten 
hakemlere ödenen ücretlere gelir vergisi istisnası uygulanmakta iken edildiğinden, istisna 
uygulaması basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç amatör spor yarışmalarını 
yöneten hakemlerin bu görevleri dolayısıyla aldıkları ücretler ile sınırlandırılmıştır. 
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Bu durumda istisna kapsamına girmeyen spor hakemlerine yapılan ödemelerden üzerinden 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsamında vergi tevkifatı yapılacaktır. 

Bu çerçevede profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst 
liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemlerince elde edilen ücret gelirleri toplamının, gelir 
vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde 
bu ödemeler yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir. 

Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç istisna kapsamındaki amatör spor 
yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı 
yapılmayacak, bu ücretler için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname 
verilse de beyannameye dâhil edilmeyecektir. 

4. Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından 
İndirilmesi: 

7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun safi ticari kazancın 
tespitinde indirilebilecek giderlerin düzenlendiği 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının  (1), (5) 
ve (7) numaralı bentlerinde, bunun yanı sıra aynı kanunun serbest meslek kazancının tespitinde  
indirilebilecek giderlerin düzenlendiği 68 inci maddesinin birinci fıkrasının  (4) ve (5) numaralı 
bentlerinde düzenleme yapılarak 1.1.2020 tarihinden itibaren yapılarak faaliyetleri kısmen veya 
tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu 
amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillerine yönelik olarak aşağıda belirtildiği 
üzere gider kısıtlaması uygulaması getirilmiştir. 

a) Kiralama ve iktisap giderleri: 
 Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 

2020 yılı için KDV Hariç 5.500 TL’nı aşan kısmı ticari ve mesleki kazancın tespitinde 
gider olarak dikkate alınamayacaktır. 

 İndirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV gelir ve kurumlar vergisi 
yönünden kazancın tespitinde ayrıca gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

 Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmelerde indirim 
konusu yapılamayan KDV dahil 5.500 TL’lik tutar, safi kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınabilecektir. 

 Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin yapılan ödemeler bu 
Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamda değerlendirilmeyecek olup, söz konusu ödemelerde 
aylık kiralama gideri kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. 

 Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek 
otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve KDV toplamının 2020 yılı için en 
fazla 140.000 TL’na kadarlık kısmı ticari veya mesleki kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınabilecektir. 

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

b) Tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler: 



4 
 
 Binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt, sigorta, faiz ve benzeri cari giderlerin en 

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

 Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek 
otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 

 Önceki hesap dönemlerinde edinilen veya kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere 
ilişkin 1.1.2020 tarihinden sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla %70’i, gelir ve 
kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu 
yapılabilecektir. Ancak serbest meslek erbaplarının 2019 yılında peşin olarak ödediği ve 
2019 yılı serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate aldığı trafik ve kasko 
bedeline gider kısıtlaması uygulaması dolayısıyla bir düzeltme yapılmasına gerek yoktur. 

 Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin “Haklar” hesabında aktife alındığı 
dönemi izleyen dönemler için yapılan faiz giderleri doğrudan gider kaydedilmesinin 
tercih edilmesi durumunda, en fazla %70’i gelir ve kurumlar vergisi açısından safi 
kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. 

c) Amortisman Giderleri: 
 ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL, 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 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. 

 Binek otomobilin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle 
kalan ay süresi kadar amortisman ayrılabildiğinden, aktife alınan yılda gider konusu 
yapılamayan amortisman bedeli itfa süresinin son yılında safi kazancın tespitinde gider 
olarak dikkate alınabilecektir. 

 Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedelin 
tespitinde, binek otomobilin edinildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır. 

 Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması 7/12/2019 tarihinden sonra edinilen binek 
otomobillere uygulanacaktır. Bu tarih ile 2019 yılı sonuna kadar edinilen binek 
otomobiller için 2019 yılında amortisman gideri kısıtlaması söz konusu olmayacak, 2020 
ve sonrasında uygulanacak gider kısıtlamasında ise amortismana esas bedelin tespitinde 
2019 yılı için belirlenen tutar dikkate alınacaktır. 

 Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış binek otomobillerde, aktife alınan 
bedelin o yıl için belirlenen amortismana esas tutarı aşması halinde, ayrılan amortismanın 
en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın 
tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

5. Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla 
İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında 
Vergilendirme: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun değer artışında safi kazancın belirlendiği mükerrer 81 inci 
maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye 
mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya 
aynî sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden 
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çıkarmalarından doğan değer artışı kazançlarının hesabında, kazancın kur farkından doğan 
kısmı gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır. 

İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin 
iktisabına ilişkin yabancı paraların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi veya Türkiye’deki 
bankalara transfer edilmesi şarttır. Söz konusu bedellerin Türkiye’deki menkul kıymet veya 
iştirak hisselerinin iktisabından önce veya sonra getirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. 
Ancak, Türkiye’ye getirilen yabancı paraların bu kapsamda Türkiye’ye getirilmiş olduğu 
hususunun mükelleflerce tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’ye getirilecek yabancı paraların, menkul kıymet veya iştirak hisselerini iktisap edecek 
olan dar mükelleflerce (kurumlar dâhil) kendi adlarına getirilmesi de şart değildir.  

Türkiye'de elde edilen kazançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri 
dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden 
çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarından oluşması gerekmektedir. Türkiye'de menkul 
kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşılması halinde, kur farkından doğan kazançlar da 
ticarî kazancın hesabında dikkate alınacaktır. 

6. Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi: 

7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde değişikliğe gidilerek 01.01.2020 tarihinden 
itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; 

 Tek işverenden alınan kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret, gelir vergisi tarifesinin 
dördüncü dilimindeki tutarı (2020 yılı için 600.000.-TL),  

 Birden fazla işverenden alınan kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretin birinci işverenden 
sonraki kısmı tarifenin ikinci dilimindeki tutarı (2020 yılı için 49.000.-TL),  

 Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edilmesi 
durumunda, birinci işverenden alınan ücret de dâhil olmak üzere ücretler toplamının gelir 
vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL),  

aştığında yıllık beyanname verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı 
ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 

Ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek olup, diğer 
gelirlerin bulunması halinde bu gelirler, diğer gelirlerin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde 
de ücret gelirleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir.  

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar 
gibi harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde tevkif suretiyle ödenen 
vergiler mahsup edilebilecektir. 

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan 
diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun yıllık beyannameyle beyan edilecektir. 
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Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri 
hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret 
alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri 
ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir. 

Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; 
aynı yıl içerisinde, bunlar dışında bir işverenden de ücret geliri elde etmesi veya görevinden 
ayrılarak bu işveren nezdinde çalışmaya başlaması durumunda, söz konusu personelin ücret 
matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeksizin her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı ücretler 
olarak dikkate alınacaktır. 

Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işvereninin yanında çalışmakta iken, işten ayrılarak başka 
bir özel sektör işvereninin yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya başlanılması 
nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri birden fazla işverenden alınmış olduğu kabul edilecektir. 

Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda her bir işverenden elde edilen 
ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir. Hizmet 
erbabının işveren değişikliği durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, eski işverenden aldığı 
ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır  matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 

Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni 
işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak 
vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren tarafından kümülatif matrah 
dikkate alınarak tevkifat yapılacaktır. 

7. İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen 
Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması: 

7194 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesine ikinci 
fıkrasının devamında eklenen fıkra ile İcra İflas Kanunu ve Avukatlık Kanunu uyarınca karşı 
tarafa yüklenen vekalet ücretleri üzerinden tevkifat yapacak olanlar belirlenmiştir. 

Gelir Verisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi uyarınca serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri 
icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. 

İcra İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin; 

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata ödendiği durumlarda, borçlu (davayı 
kaybeden) tarafından, 

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine 
yatırıldığı durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, 

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği durumlarda, 
alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata ödeme yapılması esnasında, 

gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Ücretli olarak çalışan avukatların işverenlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat 
yapılmayacak, işverenin vekalet ücretini avukata ödemesi esnasında ise işverence ücret 
hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır. 
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Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin bulunmaması halinde, vekalet ücretinin 
KDV dahil olduğu kabul edilerek iç yüzde oranı ile hesaplanan KDV, düzenlenen serbest 
meslek makbuzunda gösterilecek ve vergi tevkifatı KDV hariç tutar üzerinden yapılacaktır. 

İcra işleminin durdurulması için, ilama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlunun 
ilamın icrasını durdurabilmek için takip edilen vekalet ücreti dahil borç tutarı için teminat 
verildiği ve istinaf veya temyiz başvurusunun reddedilmesi üzerine teminata konu paranın 
alacaklının avukatına ödendiği durumlarda, vekalet ücretine ilişkin nakden veya hesaben 
ödemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinemeyeceğinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. 
Aynı şekilde, icra işlemleri sonucu borçluya haciz uygulanması ve hacze konu mallarının 
satılması veya borcun, kefil ve benzeri üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumlarında da 
borçlunun gelir vergisi tevkifatı yapması söz konusu olmayacaktır. Bu durumlarda da serbest 
meslek erbabı olan avukat tarafından borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenlenerek 
avukat tarafından elde edilen tevkifata konu olmayan vekalet ücreti, serbest meslek 
kazancına dahil edilerek ilgili geçici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi 
beyannamesiyle beyan edilecektir. 

Vekalet ücretinin; 

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından, doğrudan avukata ödendiği durumlarda, avukat 
tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına, 

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından, icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla avukata ödendiği 
durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına, 

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından gelir/kurumlar vergisi mükellefi olan alacaklıya 
(davayı kazanan) ödenmesi halinde, alacaklı (davayı kazanan) tarafından fatura ve benzeri 
belgelerin borçlu (davayı kaybeden) adına, 

 Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz konusu vekalet ücretinin serbest meslek erbabı 
olan avukata ödenmesi halinde, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun ödemeyi 
yapan alacaklı (davayı kazanan) adına, 

Düzenlenmesi gerekmektedir. 

Diğer yandan vekalet ücretinin ücretli çalışan avukata ödenmesi halinde ise ödeme ücret 
bordrosu düzenlenerek yapılacaktır. 

8. Gelir Vergisi Tarifesi: 

7194 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde 
değişiklik yapılarak gelir vergisi tarifesine % 40 oranında yeni bir dilim eklenmiştir.  

Ücret gelirleri dışında diğer gelirler için yeni tarife 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen 
gelirlere uygulanacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılı gelirlerine ilişkin 2020 yılında verilecek yıllık 
gelir vergisi beyannamelerinde, gelir vergisine tabi gelirler, yeni tarifedeki dilim ve oranlara 
göre vergilendirilecektir. 

2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020 yılında verilecek gelir vergisi 
beyannameleri dahil, bu Kanunla yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacaktır. 
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2019 yılı için ücret gelirlerinin diğer gelirler ile birlikte beyan edilmesi durumunda, sadece 
ücret gelirlerine isabet eden tutara değişiklik öncesi tarife uygulanacak olup, diğer gelirler için 
ise değişiklik sonrası tarife uygulanacaktır. 

9. Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesi: 

7194 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun sporculara yapılan ücret ve 
ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarının ve vergilendirilmesinin 
belirlendiği geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak söz konusu 
maddenin uygulama süresi, 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmış, ayrıca lig usulüne tabi spor 
dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde yapılacak vergi 
kesintisi oranları 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 15’den % 20’ye 
yükseltilmiştir. Diğer sporculara yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranlarında ise bir 
değişikliğe gidilmemiştir. 

Buna göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden; 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 

- En üst ligdekiler için % 20, 

- En üst altı ligdekiler için % 10, 

- Diğer liglerdekiler için % 5, 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli 
sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5, 

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Yukarıdaki kapsamda yapılan tevkifatın yanı sıra ayrıca tevkifat yapılmayacaktır. 

1/11/2019 tarihinden sonra akdedilen veya 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu 
tarihten sonra yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan 
ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, 1/11/2019 tarihinden önce 
akdedilerek geçerlilik kazanan sözleşmeler sona erinceye kadar bu sözleşmelere istinaden 
yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir. 

1/11/2019 tarihinden sonra akdedilen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 
1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 
TL) aşması halinde, bu gelirler yıllık beyannamesi ile beyan edilecektir. 

Diğer yandan 1/11/2019 tarihinden önce akdedilen sözleşmeler sona erinceye kadar, bu 
sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname 
verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler 
beyannameye dahil edilmeyecektir. 

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 
yukarıda belirtilen tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirler yıllık 
beyanname ile beyan edilecektir. 
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Elde edilen ücret gelirleri nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda yukarıdaki 
kapsamda kesilen vergiler vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilebilecektir. 

 

Tebliğ için tıklayınız   https://www.gib.gov.tr/node/143905 


