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TEBLİĞ

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

(SERİ NO: 320)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununda, 14/10/2021 tar�hl�

ve 7338 sayılı Verg� Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunla yapılan değ�ş�kl�kler �le
193 sayılı Kanunla �lg�l� d�ğer bazı hususların açıklanmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Bas�t Usulde Tesp�t Olunan Kazançlarda Gel�r Verg�s� İst�snası

Yasal düzenleme
MADDE 2- (1) 7338 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes� �le 193 sayılı Kanuna başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� madde

eklenm�şt�r.
“Bas�t usulde tesp�t olunan kazançlarda gel�r verg�s� �st�snası:
MÜKERRER MADDE 20/A- Bu Kanuna göre kazançları bas�t usulde tesp�t olunan mükellefler�n 46 ncı

maddeye göre tesp�t ed�len kazançları gel�r verg�s�nden müstesnadır.”
(2) 7338 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 �nc� maddeler� �le 193 sayılı Kanunun 46 ncı ve 89 uncu maddeler�nde,

�st�sna düzenlemes�ne uygun olarak bazı �bare değ�ş�kl�kler� yapılmış ve bazı düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bas�t usulde kazanç tesp�t�nde genel esaslar
MADDE 3- (1) Kend� �ş�nde b�lf��l çalışan veya bulunan, 193 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�nde bel�rt�len k�ra

tutarını (2021 takv�m yılı �ç�n büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�nde kalan yerler �ç�n 12.000 TL, d�ğer yerler �ç�n 7.600
TL, 2022 takv�m yılı �ç�n büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�nde kalan yerler �ç�n 16.000 TL, d�ğer yerler �ç�n 10.000 TL)
aşmayan ve 48 �nc� maddes�nde yer alan alış-satış ve/veya hasılat sınırı altında kalan küçük esnaf ve sanatkarların
kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lmekted�r.

(2) 193 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bas�t usulden faydalanamayacak olanlar bentler hal�nde sayılmıştır.
Bu maddede sayılan mükellefler�n kazançları, şartları taşısalar dah� h�çb�r şek�lde bas�t usulde tesp�t ed�lmez. Bas�t
usulden yararlanamayacak mükellefler 193 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde aşağıdak� şek�lde sayılmıştır:

a) Kollekt�f ş�rket ortakları �le komand�t ş�rketler�n komand�te ortakları.
b) İkrazat �şler�yle uğraşanlar.
c) Sarraflar �le kıymetl� maden ve mücevherat alım satımı �le uğraşanlar.
ç) Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında sayılan k�ş� ve kurumlara karşı �nşaat ve

onarma �ş�n� taahhüt edenler �le bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
d) S�gorta prodüktörler�.
e) Her türlü �lan ve reklam �şler�yle uğraşanlar veya bu �şlere tavassut edenler.
f) Gayr�menkul ve gem� alım satımı �le uğraşanlar.
g) Tavassut �ş� yapanlar (dayıbaşılar har�ç).
ğ) Maden �şletmeler�, taş ve k�reç ocakları, kum ve çakıl �st�hsal yerler�, tuğla ve k�rem�t harmanları �şletenler.
h) Şeh�rlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar �le treyler, çek�c� ve benzerler�n�n sah�p veya �şlet�c�ler�

(yapısı �t�barıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yer� olan ve �nsan taşımaya mahsus motorlu kara
taşıtları �le yolcu taşıyanlar har�ç).

ı) Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan �ş grupları, sektörler, �l ve �lçeler, büyükşeh�r beled�yeler� dâh�l olmak üzere
�l ve �lçeler�n beled�ye sınırları (mücav�r alanlar dâh�l), beled�yeler�n nüfusları, yöreler �t�barıyla veya sab�t b�r �şyer�nde
faal�yette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde verg�lend�r�lmes� gerekl� görülenler.

(3) 193 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde yer alan yetk� kullanılarak yayımlanan 25/10/1982 tar�hl� ve 8/5521
sayılı, 31/1/1992 tar�hl� ve 92/2683 sayılı ve 12/1/1995 tar�hl� ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları �le bazı
mükellefler gerçek usulde verg�lend�rme kapsamına alınmıştır.

a) 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ülke genel�nde uygulanmak üzere, z�ra� mahsul satın alarak bu
mahsuller� kısmen veya tamamen tüket�c� dışında kalanlara satan t�caret erbabı gerçek usulde verg�lend�r�lmekted�r.

b) 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ülke genel�nde uygulanmak üzere, her türlü telev�zyon,
v�deo, radyo, teyp, müz�k set�, d�sk-çalar, kamera, b�lg�sayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık mak�nes�, elektr�kl� süpürge,
elektron�k müz�k aletler�, elektr�kl� d�k�ş mak�nes� �le elektr�kle çalışan benzer� eşyaların alım, satım ve üret�m� �le
uğraşan mükellefler gerçek usulde verg�lend�r�lmekted�r.

c) 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le;



1) Erzurum, D�yarbakır ve Sakarya �ller�,
2) 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu �le büyükşeh�r beled�yes� sınırları �çer�s�ne

alınan yerlerden, yen� bağlanan mahallelerle b�rl�kte 2000 yılı genel nüfus sayımındak� nüfusu 30.000’den az olan
yerler�,

3) 12/11/2012 tar�hl� ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh�r Beled�yes� ve Y�rm� Yed� İlçe Kurulması �le Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun kapsamında büyükşeh�r beled�yes�
kurulan ve büyükşeh�r beled�yes� sınırları �çer�s�ne alınan yerler�,

har�ç; mücav�r alan sınırları dah�l olmak üzere büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�nde,
- Her türlü emt�a �malatı �le uğraşanlar,
- Her türlü emt�a alım-satımı �le uğraşanlar,
- İnşaat �le �lg�l� her türlü �şlerle uğraşanlar,
- Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım �şler�yle uğraşanlar,
- Lokanta ve benzer� h�zmet �şletmeler�n� �şletenler,
- Eğlence ve �st�rahat yerler�n� �şletenler,
gerçek usulde verg�lend�r�lmekted�r.
(4) a) Bas�t usule tab� olmanın şartlarından herhang� b�r�n� takv�m yılı �ç�nde kaybeden mükellefler, ertes�

takv�m yılı başından,
b) Bas�t usulün şartlarını ha�z olanlardan, bu usulden yararlanmak �stemed�kler�n� yazı �le b�ld�renler

d�lekçeler�nde bel�rtt�kler� tar�hten veya �zleyen takv�m yılı başından,
c) Yen� �şe başlayanlar �şe başlama tar�h�nden,
ç) Bas�t usule tab� �ken Gel�r Verg�s� Kanununun 51 �nc� maddes�nde yer alan bas�t usulden faydalanılamayacak

faal�yetlere başlayan mükellefler bu faal�yete başladıkları tar�hten,
�t�baren gerçek usulde verg�lend�r�lmekted�r.
(5) 193 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�nde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son �k� yıl alış, satış

ve/veya hâsılat tutarlarının her b�r� aynı Kanunun 48 �nc� maddes�nde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tab�
mükellefler, bu şartın gerçekleşmes�n� �zleyen yılın Ocak ayının başından otuz b�r�nc� günü akşamına kadar yazılı olarak
bağlı bulundukları verg� da�res�ne başvurmaları hal�nde bas�t usule geçeb�leceklerd�r.

(6) Sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� veya kullandığı tesp�t ed�lenler, bu hususun
kend�ler�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden aybaşından �t�baren �k�nc� sınıf tüccarlara �l�şk�n hükümlere tab� olurlar.

Bas�t usulde tesp�t olunan kazançlarda gel�r verg�s� �st�snası
MADDE 4- (1) Bas�t usule tab� mükellefler�n 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne göre tesp�t ed�len t�car�

kazançları gel�r verg�s�nden �st�sna ed�lm�şt�r.
(2) Bas�t usulde kazanç �st�snasından yararlanacak olan mükellefler, �st�sna kapsamındak� bu kazançlar �ç�n

yıllık beyanname vermeyecek ve d�ğer gel�rler� dolayısıyla beyanname vermeler� hal�nde de bu kazançlarını
beyannameye dah�l etmeyeceklerd�r.

(3) Bas�t usulde kazanç �st�snası, 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren elde ed�len kazançlara uygulanmak üzere
yürürlüğe g�rd�ğ�nden, bas�t usule tab� mükellefler�n 2021 yılında elde ett�ğ� t�car� kazançları da bu �st�sna
kapsamındadır.

Örnek 1: Kuaförlük faal�yet�nde bulunan ve öteden ber� bas�t usule tab� olan mükellef (A), 2021 yılında
35.000 TL kazanç elde etm�şt�r. Mükellef (A)’nın beyana konu başkaca b�r gel�r� de bulunmamaktadır.

Bu durumda, mükellef (A)’nın, 2021 yılında kuaförlük faal�yet�nden elde ett�ğ� kazancı gel�r verg�s�nden �st�sna
olduğundan, mükellef (A) yıllık gel�r verg�s� beyannames� vermeyecekt�r.

Örnek 2: Taks� �şletmec�l�ğ� faal�yet� dolayısıyla bas�t usule tab� olan mükellef (B), 2021 yılında 45.000 TL
kazanç elde etm�şt�r. Mükellef (B) aynı yıl sah�b� olduğu konutundan 25.000 TL k�ra gel�r� elde etm�şt�r.

Bu durumda, 2021 yılında taks�c�l�k faal�yet�nden elde ett�ğ� kazancı gel�r verg�s�nden �st�sna olduğundan
mükellef (B), k�ra gel�r� �ç�n vereceğ� yıllık gel�r verg�s� beyannames�ne bas�t usulde tesp�t ed�len t�car� kazancını dah�l
etmeyecekt�r.

(4) T�car� kazancı bas�t usulde tesp�t ed�lmekte �ken, 193 sayılı Kanunun 47 ve 48 �nc� maddeler�nde yer alan
şartları kaybeden mükellefler�n t�car� kazançları, �zleyen takv�m yılı başından �t�baren gerçek usulde
verg�lend�r�leceğ�nden, bu mükellefler şartların kaybed�ld�ğ� yıl �ç�n de söz konusu �st�snadan yararlanab�leceklerd�r.

Örnek 3: Terz�l�k faal�yet�nde bulunan ve bas�t usule tab� olan mükellef (C), 2021 yılında bas�t usule tab�
olmanın genel şartlarından b�r� olan yıllık k�ra tutarı hadd�n� aştığından, 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren gerçek usulde
verg�lend�r�lmeye başlamıştır.

Bu durumda, mükellef (C) 2021 yılında elde ett�ğ� t�car� kazancı �ç�n bas�t usulde tesp�t olunan kazançlarda gel�r
verg�s� �st�snasından yararlanacak olup, 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren �se gerçek usulde verg�lend�r�lecekt�r.

(5) Takv�m yılı �ç�nde bas�t usulden gerçek usule geçen mükellefler, gerçek usule geçt�kler� tar�he kadar elde
ett�kler� kazançları �ç�n �st�snadan yararlanacak, bu tar�hten �t�baren �se söz konusu �st�snadan yararlanamayacaklardır.

Örnek 4: Serv�s �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan ve bas�t usule tab� olan mükellef (Ç), serv�s �şletmec�l�ğ�
faal�yet�n�n yanında, 1/10/2021 tar�h�nde b�r adet kamyon satın alarak şeh�rlerarası yük taşımacılığı faal�yet�ne de



başlamıştır.
Şeh�rlerarası yük taşımacılığı faal�yet�, Gel�r Verg�s� Kanununun 51 �nc� maddes�nde yer alan bas�t usulden

faydalanamayacak faal�yetler arasında sayıldığından, mükellef (Ç), şeh�rlerarası yük taşımacılığı faal�yet�ne başladığı
1/10/2021 tar�h�nden �t�baren gerçek usulde verg�lend�r�lecekt�r.

Bu durumda mükellef (Ç), 1/1/2021-30/9/2021 dönem�nde serv�s �şletmec�l�ğ� faal�yet�nden elde ett�ğ� kazancı
dolayısıyla gel�r verg�s� �st�snasından yararlanacak, bu tar�hten sonra serv�s �şletmec�l�ğ� faal�yet�nden elde ett�ğ� kazancı
�le şeh�rlerarası yük taşımacılığı faal�yet�nden elde ett�ğ� kazancı �se gerçek usulde verg�lend�r�leceğ�nden, anılan
�st�snadan yararlanamayacaktır.

(6) Gerçek usulde verg�lend�r�lmekteyken �zleyen takv�m yılının başında bas�t usule geçen mükellefler, bas�t
usule geçt�kler� tar�hten �t�baren kazanç �st�snasından yararlanab�leceklerd�r.

Örnek 5: Tuhaf�yec�l�k faal�yet�nde bulunan ve gerçek usulde verg�lend�r�len mükellef (D)’n�n, 2020 ve 2021
yılları �ş hacm� Gel�r Verg�s� Kanununun 48 �nc� maddes�nde yazılı hadler�n altında gerçekleşm�şt�r. Mükellef (D), 2022
yılı Ocak ayı �çer�s�nde bağlı bulunduğu verg� da�res�ne yazılı olarak başvurarak bas�t usule geçme taleb�nde
bulunmuştur. Verg� da�res�nce yapılan kontroller sonucu şartları taşıdığı anlaşılan mükellef (D)’n�n mükellef�yet�
1/1/2022 tar�h�nden �t�baren bas�t usul olarak tes�s ed�lm�şt�r. Bu durumda mükellef (D), 2022 yılında elde edeceğ� t�car�
kazancı �ç�n bas�t usulde kazanç �st�snasından yararlanacaktır.

(7) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı bend�n�n (a) alt bend� kapsamında,
başbay�ler har�ç olmak üzere, 14/3/2007 tar�hl� ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Verg�, Fon ve Payların
Düzenlenmes� Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına �l�şk�n olarak; b�let, kupon ve benzerler�n� satanlara,
düzenlenen her türlü bah�s ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, d�ğer k�ş�lerce çıkartılan bu n�tel�ktek�
b�letler� satanlara yapılan kom�syon, pr�m ve benzer� ödemelerden 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
%15 oranında gel�r verg�s� tevk�fatı yapılmaktadır. Bas�t usule tab� mükellefler�n elde ett�kler� t�car� kazançları gel�r
verg�s�nden �st�sna ed�ld�ğ�nden, bu mükelleflere 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (10) numaralı
bend�n�n (a) alt bend� kapsamında yapılan ödemeler üzer�nden verg� tevk�fatı yapılmayacaktır.

(8) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20 nc� maddes�ne göre, t�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� neden�yle adlarına
�lk defa gel�r verg�s� mükellef�yet� tes�s olunan ve mükellef�yet başlangıç tar�h� �t�barıyla y�rm� dokuz yaşını
doldurmamış tam mükellef gerçek k�ş�ler�n, faal�yete başladıkları takv�m yılından �t�baren üç verg�lend�rme dönem�
boyunca elde ett�kler� bu kazançlarının 75.000 Türk l�rasına kadar olan kısmı, maddede bel�rt�len şartlarla gel�r
verg�s�nden müstesnadır. Ayrıca aynı maddede, �st�sna kapsamındak� faal�yetlerden kazanç elde ed�lmemes� veya �st�sna
hadd�n�n altında kazanç elde ed�lmes� haller�nde dah� yıllık beyanname ver�leceğ� bel�rt�lm�ş olup genç g�r�ş�mc�lerde
kazanç �st�snasından faydalanılab�lmes� �ç�n beyanname ver�lmes� gerekmekted�r. Bas�t usule tab� mükellefler�n 193
sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne göre tesp�t ed�len t�car� kazançları gel�r verg�s�nden �st�sna ed�ld�ğ�nden ve bu
kazançları beyan ed�lmeyeceğ�nden bas�t usule tab� mükellefler�n genç g�r�ş�mc�lerde kazanç �st�snasından yararlanmaları
söz konusu olmayacaktır.

Bas�t usulde kayıtların tutulması ve belge düzen�
MADDE 5- (1) 7338 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/A maddes� �le bas�t usule tab�

mükellefler�n elde ett�kler� t�car� kazançları gel�r verg�s�nden �st�sna ed�lm�ş olup, belge düzen� ve kayıtların tutulması
uygulaması ve mükellef�yet� �le �lg�l� d�ğer ödevler�n yer�ne get�r�lmes� hususlarında herhang� b�r değ�ş�kl�k
yapılmamıştır. Dolayısıyla, bas�t usule tab� mükellefler; kayıtlarının tutulması, belge düzen� ve mükellef�yetler� �le �lg�l�
d�ğer yükümlülükler�n�, mevcut mevzuat hükümler� kapsamında yer�ne get�rmeye devam edeceklerd�r.

(2) Bu kapsamda, bas�t usule tab� mükellefler, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler�ne
göre fatura, perakende satış ves�kaları ve d�ğer belgeler� düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. D�ğer taraftan, söz
konusu mükellefler faal�yetler�nde kullandıkları belgeler�, 6/12/1998 tar�hl� ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser� No: 215) ve 30/6/1999 tar�hl� ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser� No: 225)’nde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde tem�n etmeye devam
edeceklerd�r. Ayrıca, “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmes�” düzenled�kler� meslek odaları veya meslek mensupları
aracılığıyla “Defter-Beyan S�stem�” üzer�nden kayıtlarının tutulmasına da devam ed�lecekt�r.

Bas�t usule tab� olan mükelleflerde verg� levhası
MADDE 6- (1) 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 5 �nc� maddes�nde, gel�r verg�s� mükellefler� (kazancı bas�t

usulde tesp�t ed�lenler dah�l) �le sermaye ş�rketler�n�n her yıl Mayıs ayının son gününe kadar verg� tarhına esas olan
kazanç tutarları �le bunlara �sabet eden verg� m�ktarlarını gösteren levhayı almak zorunda oldukları bel�rt�lm�şt�r. Bas�t
usule tab� mükellefler�n 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne göre tesp�t ed�len t�car�
kazançları gel�r verg�s�nden �st�sna ed�ld�ğ�nden ve bu kazançlar �ç�n yıllık beyanname ver�lmeyeceğ�nden, bu kapsamda
bulunan mükellefler�n t�car� kazançları üzer�nden verg� tarh�yatı yapılması söz konusu değ�ld�r. Dolayısıyla, t�car�
kazançları verg� tarhına esas olmayan bas�t usule tab� mükellefler�n verg� levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bas�t Usule Tab� Olmaya İl�şk�n D�ğer Hususlar

B�rden fazla t�car� araçla veya b�rden fazla �şyer�nde faal�yette bulunma



MADDE 7- (1) 193 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�nde bel�rt�len bas�t usule tab� olmanın genel şartlarından
b�r�s� de kend� �ş�nde b�lf��l çalışmak veya bulunmaktır. İş�nde yardımcı �şç� ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık,
�ht�yarlık, askerl�k, tutukluluk ve hükümlülük g�b� zarur� ayrılmalar dolayısıyla geç�c� olarak b�lf��l �ş�n�n başında
bulunmamak bu şartın �hlal� sayılmamaktadır. Ölüm hal�nde �ş sah�b�n�n dul eş� veya küçük çocukları namına �şe devam
olunduğu takd�rde, bunların b�lf��l �ş�n başında bulunup bulunmadıklarına bakılmamaktadır.

(2) Bas�t usule tab� mükellefler�n, sah�b� veya �şlet�c�s� sıfatıyla b�rden fazla motorlu araçla veya b�rden fazla
�şyer�nde t�car� faal�yette bulunmaları, 193 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “kend� �ş�nde
b�lf��l çalışmak veya bulunmak” şartının �hlal� sayılacaktır. Dolayısıyla bu şek�lde faal�yette bulunan mükellefler bas�t
usulden faydalanamayacaktır.

(3) Bas�t usule tab� olan mükellefler�n, başka b�r �ş yer�nde ücretl� olarak çalışmaları, kend� �ş�nde b�lf��l çalışma
veya bulunma şartının �hlal� olarak kabul ed�lmekte ve bu mükellefler�n bas�t usulden faydalanmaları mümkün
bulunmamaktadır. Ancak, �ş�n başında b�lf��l çalışmak veya bulunmak kaydıyla, bas�t usulde faal�yette bulunulmadığı
zamanlarda ücretl� olarak çalışılması (kısm� sürel� çalışma veya mevs�ml�k �şç� olarak çalışma g�b�), �ş�n başında b�lf��l
çalışma veya bulunma şartının �hlal� sayılmayacaktır. Başka b�r �şyer�nde ücretl� olarak çalışan bas�t usule tab�
mükellefler�n kend� �şler�nde b�lf��l çalışıp çalışmadıkları veya �şler�n�n başında bulunup bulunmadıkları hususu verg�
da�reler�nce yoklama �le tesp�t ed�lecek ve mükellef�yet durumları bu tesp�te göre değerlend�r�lecekt�r.

Örnek 6: Taks� �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan mükellef (E), takv�m yılı �çer�s�nde �k�nc� b�r t�car� taks�
alarak �k� araçla faal�yette bulunmaya başlamıştır. Mükellef (E), �k� taks� �le faal�yette bulunması dolayısıyla “kend�
�ş�nde b�lf��l çalışmak veya bulunmak” şartını �hlal etm�ş olacağından, tak�p eden takv�m yılı başından �t�baren bas�t
usulden yararlanamayacak ve kazancı gerçek usulde tesp�t ed�lecekt�r.

Örnek 7: Çay ocağı �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan ve kazancı bas�t usulde tesp�t ed�len mükellef (F), bu
faal�yet�n�n yanı sıra satın almış olduğu t�car� taks� �le taks� �şletmec�l�ğ� yapmaya da başlamıştır. İk� ayrı faal�yette
bulunulması bas�t usule tab� olmanın şartlarından olan Gel�r Verg�s� Kanununun 47 nc� maddes�nde yazılı “kend� �ş�nde
b�lf��l çalışmak veya bulunmak” şartının �hlal� anlamına geleceğ�nden, mükellef (F), tak�p eden takv�m yılı başından
�t�baren bas�t usulden yararlanamayacak ve kazancı gerçek usulde verg�lend�r�lecekt�r.

Örnek 8: Serv�s �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan ve kazancı bas�t usulde tesp�t ed�len mükellef (G), serv�s
�şletmec�l�ğ� faal�yet�n�n yanı sıra (A) f�rmasında da ücretl� olarak çalışmaktadır. Mükellef (G)’n�n serv�s �şletmec�l�ğ�
faal�yet� �le b�rl�kte (A) f�rmasında ücretl� olarak çalışması, bas�t usule tab� olmanın şartlarından olan Gel�r Verg�s�
Kanununun 47 nc� maddes�nde yazılı “kend� �ş�nde b�lf��l çalışmak veya bulunmak” şartının �hlal� anlamına
geleceğ�nden, mükellef (G) bas�t usulden yararlanamayacak olup, kazancı gerçek usulde verg�lend�r�lecekt�r.

Örnek 9: Taks� �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan ve kazancı bas�t usulde tesp�t ed�len mükellef (H), bu taks�y�
mükellef (I)’ya k�raya verm�şt�r. Mükellef (H)’n�n t�car� taks�s�n� k�raya verm�ş olması dolayısıyla elde ett�ğ� k�ra gel�r�
gayr�menkul sermaye �radı olarak verg�lend�r�lecekt�r. Mükellef (I)’nın �se şartları sağlaması hal�nde, kazancı bas�t
usulde tesp�t ed�lecek ve mükellef (I) kazanç �st�snasından faydalanab�lecekt�r.

İnternet ve benzer� elektron�k ortamlarda faal�yette bulunma
MADDE 8- (1) 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�nde, 47 ve 48 �nc� maddelerde yazılı şartları topluca ha�z

olanların t�car� kazançlarının bas�t usulde tesp�t olunacağı bel�rt�lm�şt�r. Aynı Kanunun “Bas�t Usulün Hududu” başlıklı
51 �nc� maddes�nde de bas�t usulden faydalanamayacak mükellefler bentler hal�nde sayılmıştır. Buna göre,

a) Bas�t usule tab� mükellefler�n, aynı faal�yetler�n� �nternet ve benzer� elektron�k ortamlarda da sürdürmes�
bas�t usulün şartlarını �hlal sayılmayacaktır.

b) Bas�t usule tab� olan mükellef�n sürdürdüğü faal�yet�n�n dışında, �nternetten ve benzer� elektron�k
ortamlardan da başka b�r faal�yette bulunması (193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes�nde bel�rt�len faal�yetlerde
bulunanlar har�ç) durumunda, b�rden fazla alanda faal�yette bulunulmuş olunacağından, söz konusu mükellefler�n bas�t
usulden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

c) 193 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde yer alan faal�yetlerde veya bu madden�n verd�ğ� yetk�ye �st�naden
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında bel�rt�len faal�yetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde verg�lend�r�ld�ğ�nden
bu mükellefler�n faal�yetler�n� �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden yapmaları durumunda da gerçek usulde
verg�lend�r�lmeler� gerekmekted�r.

ç) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes�nde bel�rt�len sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� �le mob�l c�hazlar �ç�n
uygulama gel�şt�r�c�l�ğ� faal�yetler�nde bulunan ve bu faal�yetler�nden elde ett�ğ� gel�rler� dolayısıyla kazanç �st�snasından
faydalanan mükellefler�n, bu faal�yetlerde bulunması, şartları dah�l�nde bas�t usul kapsamında yürüttükler�
faal�yetler�n�n bas�t usule tab� olmasına engel değ�ld�r.

Örnek 10: Bolu �l�nde hed�yel�k eşya �mal ve satışı faal�yet�nde bulunan ve kazancı bas�t usulde tesp�t ed�len
mükellef (İ), söz konusu faal�yet�n� �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden de yapması hal�nde, 193 sayılı
Kanunun 47 ve 48 �nc� maddeler�nde yazılı şartları sağlaması kaydıyla, bas�t usulden faydalanmaya devam edecekt�r.

Örnek 11: İstanbul �l�nde fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemes� satışı faal�yet�nde bulunan ve 95/6430 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca büyükşeh�r beled�ye sınırları dah�l�nde her türlü emt�a alım satımı �le uğraşanlar
kapsamında gerçek usulde verg�lend�r�len mükellef (K), �şyer�nden yaptığı faal�yet�ne son vererek, söz konusu
faal�yet�n� �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden yapmaya başlamıştır. Mükellef (K)’n�n, fotoğrafçılık ve



fotoğraf malzemes� satış faal�yet�n� �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden yapması hal�nde de 95/6430 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usulde verg�lend�r�lmes�ne devam ed�lecekt�r.

Örnek 12: İzm�r �l�nde büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�nde terz�l�k faal�yet�nde bulunan ve kazancı bas�t usulde
tesp�t ed�len mükellef (L), terz�l�k faal�yet�n�n yanı sıra �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden g�y�m eşyası
satışı yapmaya başlamıştır. Mükellef (L), g�y�m eşyası satışı yapmaya başlaması neden�yle, 95/6430 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca büyükşeh�r beled�ye sınırları dah�l�nde her türlü emt�a �malatı ve alım satımı �le uğraşanlar
kapsamına g�rm�şt�r. Mükellef (L), bu şek�lde faal�yete başladığı tar�hten �t�baren gerçek usulde verg�lend�r�lecekt�r.

Örnek 13: Kuaförlük faal�yet� neden�yle bas�t usule tab� olan mükellef (M) 2022 yılında bu faal�yet�nden
30.000 TL kazanç elde etm�şt�r. Mükellef (M), bu faal�yet�n�n yanısıra sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�nden, 193 sayılı
Kanunun mükerrer 20/B maddes� uyarınca �st�sna kapsamında 40.000 TL kazanç elde etm�şt�r.

Mükellef (M)’n�n, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes� uyarınca �st�sna kapsamında elde ett�ğ� kazancı,
kuaförlük faal�yet� neden�yle bas�t usule tab� olmasını etk�lemeyecekt�r. Mükellef (M), her �k� kazancı �ç�n de yıllık gel�r
verg�s� beyannames� vermeyecekt�r.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


