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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2016/41 

TARİH: 10/05/2016 

KONU Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasına Ve Ticari Kazancı Basit 

Usulde Tespit Edilen Mükelleflere Uygulanacak İndirime İlişkin 292 

Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 

Amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan 

düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan 

düzenlemeyle getirilen ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak 

indirim olan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlandı.  

GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAZANÇ İSTİSNASI 

Söz Konusu Tebliğ uyarınca, Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa 

gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz 

yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından 

itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına 

kadar olan kısmı aşağıdaki şartların sağlanması koşuluyla gelir vergisinden istisna olacaktır.  

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, 

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi 

(Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, 

tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil 

çalışmamak bu şartı bozmaz.), 

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların 

işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, 

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak 

üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki 

faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın 

hısımlarından devralınmamış olması, 

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. 
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İstisnadan Yararlanma 

Söz konusu istisnadan, 

 Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi 

mükellefiyeti tesis edilmiş, 

 

 Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış, tam mükellef 

gerçek kişiler yararlanır. 

İstisnadan Faydalanma Şartları 

 İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi, 

 Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare 

edilmesi, şartlarının sağlanması halinde istisnadan yararlanılabilir. 

Özellikli Durumlar 

Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı 

ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri 

için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan 

herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan 

faydalanamaz. 

 Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan 

yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya 

üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması 

gerekmektedir. 

 Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin 

devralınması halinde, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını 

taşımaları kaydıyla, ölen mükellefin istisnadan faydalanıp faydalanmadığına 

bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnadan üç vergilendirme dönemi boyunca 

yararlanır. 

 Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları 

durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz. 
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İstisna Uygulaması 

 İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/2/2016 tarihinden 

itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi 

mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. 

Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan 

yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır. 

 

 İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk 

edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan 

yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere 

tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis 

olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz. 

İstisna Tutarı 

 İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak uygulanacak 

olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi 

durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez. 

 Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe 

başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, 

takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ise bir 

vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak 

yararlanılır. 

 İstisna, ticari, zirai veya mesleki faaliyetten dolayı kazanç elde eden ve şartları 

sağlayan gerçek kişilere uygulandığından, istisna şartlarını taşıyan mükelleflerin bir 

vergilendirme döneminde anılan faaliyetlerden bir veya birkaçından kazanç elde 

etmeleri durumunda söz konusu istisna beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır. 

 İstisna, her durumda ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi 

mükellefiyetinin tesis olunduğu dönemden başlamak üzere üç vergilendirme dönemi 

ile sınırlı olup önceki faaliyete devam edilirken yeni bir faaliyete başlanılması istisna 

süresini uzatmaz. 
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BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERE UYGULANACAK KAZANÇ İNDİRİMİ 

Söz Konusu Tebliğ uyarınca, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına 

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle aşağıdaki (15) numaralı bent 

eklenmiştir. 

“15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı 

(Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu 

bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir.).” 

Bu düzenleme ile, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari 

kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim uygulanacağı 

açıklanmıştır. 

İndirimden Faydalanacaklar 

 İndirim, 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanır. 

 Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına 

uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu 

gelirlere indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde 

edilmemesi veya 8.000 Türk lirasının altında kazanç elde edilmesi nedeniyle 

yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez. 

 Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin 

kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirimden birlikte yararlanamazlar. 

 Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin 

kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz 

konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler. 

 Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule 

geçmeleri durumunda, 8.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir. 

Ayrıca, gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları 

taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz 

konusu istisnadan da yararlanamazlar. 

Bu tebliğ,  

 Genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin hükümleri 10/2/2016 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere, 

 Basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimine ilişkin hükümleri 

1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, 
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yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, metnin orijinal haline aşağıdaki bağlantı yardımıyla 

ulaşılabilecektir. 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292) 

Saygılarımızla, 
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