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S İ R K Ü L E R 
 
Sayı : 2020 – 131        İstanbul, 28.05.2020 
 
 
KONU: 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer 
aldığı Tebliğ yayımlanmıştır. 
   

311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 7194 sayılı Kanun’la, Gelir Vergisi Kanunu’nda 
gerçekleştirilen aşağıdaki değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. 
Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması, 
-İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna uygulaması, 
- Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna uygulaması, 
- Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi, 
- Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, 
- İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin 
vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması, 
- Gelir vergisi tarifesi,  
- Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi. 
Ayrıca söz konusu Tebliğ’de, dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla 
iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılması halinde vergilendirmenin nasıl 
yapılacağına ilişkin açıklamalara da yer verilmektedir.   

 
Sayın Mükellefimiz, 
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılı açıklamalar içeren ve 

uygulama usul ve esaslarını belirleyen 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 27 Mayıs 2020 tarihli 

Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tebliğ’de; 

- Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması (2. bölüm), 

- İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna uygulaması 

(3. bölüm), 

- Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna uygulaması (4. bölüm), 

- Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi (5. bölüm), 

- Tek veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi (7. bölüm), 

- İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin 

vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması (8. bölüm), 

- Gelir vergisi tarifesi (9. bölüm), - Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi 

(10. bölüm), 

konularında ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. 
 
Ayrıca söz konusu Tebliğ’in 6. bölümünde, dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri 

yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılması halinde 

vergilendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir. 

 

27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız... 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm
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