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30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 323 seri 

no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar 

belirlenmiştir. 

1) İnternet Üzerinden Yapılan Satışlara İlişkin Muafiyet Sınırı 

193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı 

bendinde yer alan, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine 

ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik 

ortamlar üzerinden satanların esnaf muafiyetinden yararlanabileceği  internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı sınırı 700.000,00-TL olarak belirlenmiştir. 

2) Kira Geliri İstisna Tutarı 

193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 21.000,00-TL olarak belirlenmiştir. 

3) Çalışanlara Verilecek İstisna Yemek Bedeli 

193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı 

bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan 

günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110,00-TL olarak belirlenmiştir. 

4) Çalışanlara Verilecek İstisna Yol Bedeli 

193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı 

bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan 

menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00-TL olarak belirlenmiştir. 

5) Binek Otomobillere İlişkin Gider Yazılabilecek Kira ve Amortisman Sınırı 

193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının; 

a. (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin 

her birine ilişkin aylık kira bedeli 17.000,00-TL, gider olarak indirim konusu 

yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 

440.000,00-TL, 

b. (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek 

tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000,00-TL, 

vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak 

iktisap edildiği hallerde 950.000,00-TL, 

Olarak belirlenmiştir. 

6) Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı 
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193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 55.000,00-TL olarak belirlenmiştir. 

7) Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı 

193 sayılı Geli Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi 

kazançlara ilişkin istisna tutarı 129.000,00-TL olarak belirlenmiştir. 

8) Gelir Vergisi Tarifesi  

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi 

gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

a. 70.000 TL'ye kadar % 15 

b. 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası % 20 

c. 370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 

150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası  % 27 

d. 1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 

TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası % 35 

e. 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası % 40 

 

9) Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin 

birinci fıkrasında yer alan her hâl ve takdirde en fazla yararlanılabilecek olan 

tutar, 1/1/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde uygulanmak üzere 4.400.000,00-TL olarak tespit edilmiştir. 

 

İlgili tebliğe ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-13.htm 

Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

 

Saygılarımızla, 
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