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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 9 Vergiden muaf esnaf

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 20 Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 21 Gayrimenkuller ve haklarda istisnalar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 22 Menkul sermaye iratlarında istisnalar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/1
Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 000'i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve

münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/2 Gelir Vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/3
Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların

münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/5
Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile

çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/6 Hizmetçilerin ücretleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/7
Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atelyelerinde çalışan

öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/8 Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/9
Madenlerde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memur ve

müstahdemlere konut tedariki ve bu konutlar ile ilgili sağlanan menfaatler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/10
Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan

taşıma giderleri 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/12 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/13 Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14
Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına,

işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/15
Yüz ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki amatör sporcuya ödenen

ücretler 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/4
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans

olarak ödenenler dahil)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/3

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen

sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen

emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve

yetimlerine toptan ödenen tazminatlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/5 Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/6 Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7 Kıdem tazminatı ödemeleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/9
Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, hastalık, doğum, evlenme gibi

sebeplerle yapılan yardımlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/10

Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri

veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve

yardımlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/1
İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve

faaliyetleri teşvik maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/2 Uçuş ve dalış tazminatları, gündelikler, ikramiyeler, zamlar …v.b

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/3 Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 29/4 Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 30/1
Dar mükellefiyete tabi olanların, hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari

faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş yeri ve daimi temsilcileri bulunmamak şartıyla)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 30/2
Dar mükellefiyete tabi olanların sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri

kazançlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/1-11
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten

işverenlerce fiilen ödenen ve limiti bentte belirtilen tutarlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/2
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen

sandıklara ödenen aidat ve primler
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/3

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen

primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/4 Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 80 Mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan değer artış kazanç tutarına uygulanan istisna 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 82 Madde metninde sayılan arızi kazançlardan elde edilen tutara uygulanan istisna

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/1
Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza,

hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/2 Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/3
Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirleri için

hesaplanan yıllık indirim tutarı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/4

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada

öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/5

Madde metninde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada

öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,

huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak

ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor

Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu

tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam

ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde  89/6

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin

tamamı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/7
Kültür, Sanat, Edebiyat…v.b faaliyetlere ve Kültür, Tarih…v.b varlıkların korunmasına dair yapılan harcamalar ile

bağış ve yardımlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/8
3289 ve 3813 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor dalları için tamamı,

profesyonel spor dalları için %50'si)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/9
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik

araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi"

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/10
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî

bağışların tamamı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/11
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi

bağış ve yardımların tamamı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/12
Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin

%10’unu aşmayan kısmı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/13

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve

münhasıran yurt dışında yararlanılan, madde metninde açıkça belirtilen hizmet ifaları nedeniyle elde edilen

kazancın % 50 'si

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/14

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına

kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil

yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi tutarı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 Yatırım indirimi istisnası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 75

31/12/2023 tarihine kadar, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek

personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra

hesaplanan gelir vergisinin doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 76
31/12/2018 tarihine kadar 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün

senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 79
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansa yapılan her türlü nakdî ve

aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Mad. 80

Bakanlar Kurulunca kanunda belirtilen şekilde belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için, Ekonomi Bakanlığı

tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda,

teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından

büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,

yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Mad. 82

31/12/2017 tarihine kadar, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci

maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları

şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının

%75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından indirebilmesi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Mad. 83
EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının

tamamı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Mad. 84 Avrupa Birliği organlarıyla imzalanan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-b

Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen

hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan

bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç
Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki

sergiler, fuarlar ve panayırlar

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-d
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı

gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ı
İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından

işletilen su ve yolcu taşıma işletmeleri ile mezbahalar

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-i

Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen 

hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları

şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-j
Spor klüplerinin idman ve spor faaliyetinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde

bulunan anonim şirketler

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-k Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç madde metninde belirtilen kooperatifler

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-l

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde

yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat

sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve

kuruluşlara yatıran kurumlar

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-n

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların;

arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin

ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/1-c Yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/1-e
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip

oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/1-f

Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan

kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri

ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın

bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri

söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/1-h
Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç

hesaplarına intikal ettirilen kazançlar

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/1-ı

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti

tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden,

belirlenen usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/B
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan

buluşların madde metninde belirtilen şekillerde değerlendirilmesinden elde edilen kazançların %50'si

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-a
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik

araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-b
3289 ve 3813 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor dalları için tamamı,

profesyonel  spor dalları için %50'si)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-c
Madde metninde belirtilen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların o yıla ait kurum

kazancının % 5'ine kadar olan kısmı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-ç

Madde metninde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada

öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,

huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak

ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor

Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu

tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam

ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-d
Kültür, Sanat, Edebiyat…v.b faaliyetlere ve Kültür, Tarih…v.b varlıkların korunmasına dair yapılan harcamalar ile

bağış ve yardımlar

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-e
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî

bağışların tamamı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-f
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi

bağış veya yardımların tamamı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-g
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan

edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-ğ

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve

münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı

tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın

izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere

hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-h

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına

kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil

yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirim tutarı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Kanunla tespit edilen yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine

başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar

vergisine tabi tutulması

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 4

Münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim

tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam

sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap

döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulanması

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
Gelir Vergisi Geçici Madde 
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/a

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma

araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve

hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları

ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve

hizmetler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/c

Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama

faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine

göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/d Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/g
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına

teslimi

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/h

Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak bentte sayılan görevler kapsamında

yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet

ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla

yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/1-b

Madde metninde sayılan kurum ve kuruluşlara; tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans

salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve

hizmetleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-d

İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane,

klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde

belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-g Değerli madenler ve değerli kağıtlar ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-k
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve

işyeri teslimleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-l

4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer

mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların

(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve

anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını

oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-m
Bankalar kanunu uyarınca mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların TMSF tarafından

teslimi, Fonun devraldığı alacakları tahsil amacıyla bunların teminatını oluşturan mal ve hakların teslimi

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-r

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak

hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin

borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir

ve teslimleri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-s
Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar

programları

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-ş

Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun konut finansman kuruluşlarına, Toplu

Konut İdaresi Başkanlığına, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi ile bu şekilde alınan

konutun ilgili kuruluşlar tarafından teslimi

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-y

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama

şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu

taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu

taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 29
Madde metninde belirtilen projelerin gerçekleştirilebilmesi için bu çerçevede yapılacak mal teslimleri ve hizmet

ifaları

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 32

31/12/2023 tarihine kadar şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile

bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya

bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları

arasında yapılacak devir ve teslimleri 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 35

26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve

koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile

kamulaştırılan taşınmazların Hazineye 31/12/2018 tarihine kadar devir ve teslimi işlemleri 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/1-b

Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve

istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/1-c

Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin

tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel

idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla

Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/2
Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan bu maddede belirtilenlerinin malul ve

engelliler tarafından beş yılda bir olmak üzere ilk iktisabı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/3-a
Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan mallardan uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk

iktisabı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/3-b Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı
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4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/3-c
Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların,

münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/5

Bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine,

belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak

ithali

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 7/6 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisinden muaf ya da müstesna eşyanın ithali 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 8/2

İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen malların mücbir sebeblerden dolayı ihracatının gerçekleşmemesi

halinde ihracatçıya teslim tarihinden itibaren verginin tahsil edildiği tarihe kadar gecikme zammı yerine tecil faizi

uygulanması

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Geçici Md.5

31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11,

2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde

kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11,

2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu BKK 2003/5868 Kabotaj hattında yapılan taşımacılık işleri için akaryakıt teslimleri istisnası

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-a Madde metninde belirtilen kurum ve kuruluşlar adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar 

2809 Sayılı  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 

Kanunu
Ek Madde 164

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla kurulan üniversiteyi desteklemek amacıyla bu

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini

Güçlendirme Vakfının kurulacağı ve vakfın kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç), yapılacak bağış ve

yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ve yapılan

işlemlere ilişkin damga vergisi ve harçtan muaf tutulacağı, vakfa yapılacak bağış ve yardımların da gelir ve

kurumlar vergisi matrahından indirilebileceği

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde 3

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; serbest

bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri

kazançların gelir veya kurumlar vergisinden; bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini

yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden; bu bölgelerde

gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan

müstesna tutulması

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Geçici Madde 2

31/12/2023 tarihine kadar yönetici şirketlerin Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede

faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile Bölgede çalışan AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili

ücretlerinin istisna olması

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu
Madde 88

Bu maddenin 11. fıkrasına göre kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi

uygulamasında gider yazılamaması

5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun
Madde 3/1

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile madde metninde belirtilen

vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği

projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamaları

5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun
Madde 3/2

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve

kuruluşları ile madde metninde belirtilen vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan

işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeline gelir vergisi stopajı teşviği

uygulanması

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Geçici Madde 3/1

Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında;

31/12/2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan

kazançlar

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Geçici Madde 3/2 Madde metni kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olması

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu Madde 13

Petrol hakkı sahibinin türü ve şartları fıkrada belirtilen malları petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal etmeleri ya

da yurt içinden teslim almasının gümrük vergisinden, yapılan işlemlerin harçlardan ve düzenlenen kâğıtların da

damga vergisinden müstesna olması

6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 

Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Madde 11/1

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve

intikal vergisinden muaf olması

6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 

Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Madde 11/2

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile

sponsorluk harcamalarının tamamının Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya

kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek

şartıyla beyan edilen gelirden indirilebilmesi

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 

Dair Kanun
 Geçici 1-a

Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri

kazançlarının 31/12/2023 tarihine kadar  kurumlar vergisinden müstesna olması

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 

Dair Kanun
 Geçici 1-b

Kamu personeli hariç araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretlerin

31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna olması

6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Madde 17/1

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden bu Kanunun 16 ncı

maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri,TÜSEB’e makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımların beyan

edilen gelirden veya kurum kazancından indirilmesi



KANUN ADI 2016 2017 2018
GELİR VERGİSİ KANUNU 20.493.744.275 23.110.795.419 25.722.315.301

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 4.448.174.768 5.016.206.686 5.583.038.041

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 2.280.479.951 2.571.697.240 2.862.299.029

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 525.112.861 592.169.774 659.084.958

DİĞER KANUNLAR 2.215.125.093 2.497.996.568 2.780.270.180

TOPLAM 29.962.636.948 33.788.865.686 37.607.007.509

VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE TOPLAM VERGİ HARCAMASI TAHMİNLERİ

(*) AÇIKLAMA: Vergi harcaması kavramı; en genel anlamda "devletlerin gelir toplamını azaltan, standart vergi 

sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler" olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda; bazı indirim, istisna ve 

muafiyetler, standart vergi sisteminin unsurları olmaları nedeniyle vergi  harcaması kapsamı dışında tutulabilmektedir. 

Yukarıdaki liste, vergi sistemimizdeki Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve 

diğer bazı kanunlarda potansiyel olarak vergi harcaması niteliği taşıdığı düşünülen düzenlemeleri içermektedir. "Standart 

vergi sistemine" ilişkin varsayımlara göre bu listedeki unsurların değişebileceği kaçınılmazdır. Vergi harcamalarına 

ilişkin yukarıda yer alan tutarlar, mevcut veri seti kullanılmak suretiyle "vazgeçilen gelir" yöntemiyle tahmin edilmiş 

olup, herhangi bir veri temin edilemeyenler hesaplama dışında tutulmuştur. Öte yandan veri teminindeki artışlara paralel 

olarak vergi harcaması tahminlerinin de değişeceği tabiidir.


