
                                                                              KAMBER GEZGİNCİ 

                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

                         

 

Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Dalgıçkuşu Cad. Defne 02-01 Sit. B.8 Bl. No:1/23 K:5 Başakşehir-İST. 

Tel:(0212) 659 76 57     Fax:(0212) 659 47 76    Gsm:0533 647 58 14 

www.kambergezginci.com.tr 
 

 
 

Hasılatın % 25’i Nispetinde Uygulanmakta Olan Götürü Giderin, Hasılatın % 15’i Olarak 
Belirlenmesine Yönelik Hususların Açıklanması Hakkında  

Gelir Vergisi Genel Tebliğ (SERİ NO: 300) Yayımlandı. 
 

Resmi Gazete Tarihi: 14 Aralık 2017 Resmî Gazete Sayısı : 30270 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul 
sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere 
hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak 
belirlenmesine yönelik hususların açıklanmasıdır. 

 
Yasal düzenleme 
MADDE 2 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 25’ini” 
ibaresi “% 15’ini”şeklinde değiştirilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir. 

 
Götürü gider uygulaması 
MADDE 3 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi 
tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i 
nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen 
gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.   

 
Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 

2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri 
bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider 
yöntemini seçmiştir. 

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı 
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

 
Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı 

olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. 
Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde 
götürü gider yöntemini seçmiştir. 

Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı 
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye 

iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla,  
YMM Kamber Gezginci                            Av.Seda Çalışkaner (Gezginci) 
kamber@kambergezginci.com.tr                           seda@kambergezginci.com.tr 
info@kambergezginci.com.tr                                       seda@caliskaner.av.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık 
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan 
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği nedeniyle 
her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik sorunları ya da 
soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir. 

mailto:seda@kambergezginci.com.tr
mailto:seda@caliskaner.av.tr

