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6663 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN GENÇ 

GİRİŞİMCİLERE  VE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERE İSTİSNA 

DÜZENLEMESİ 

      6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 

 6663 Sayılı Kanunu’nun 1. Maddesinde; 

 Gelir Vergisi Kanunu mülga mükerrer madde 20 ile ilgili düzenlemeler yer 

almaktadır. Genç girişimcilerde kazanç istisnası başlığı altında düzenlenen bu maddede 

belirtilen şartları sağlayan girişimcilerin, girişimlerinden elde ettiği kazançlar vergiden 

müstesna olacaktır. 

Girişimcilerin; 

 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi 

mükellefiyeti açılması, 

 Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek 

kişi olması, 

halinde faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca 

elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmının, bazı şartlara bağlı 

olarak vergiden müstesna olacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu şartlar aşağıda yer 

almaktadır. 

 İşe başlama kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olmalıdır. 

 Girişimci kendi işinde bilfiil çalışmalı veya iş girişimci tarafından sevk ve idare 

edilmelidir. (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.) 

 Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde durumunda 

tüm ortaklar işe başlama tarihi itibariyle bu maddedeki şartları taşımalıdır. 

 Ölüm nedeniyle faaliyet eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere, 

faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin yada mesleki 

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

hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir. 

 Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmamalıdır. 

 Not1: İstisna kapsamında yer alan faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya 

istisna hadlerinin altında kazanç edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilecektir. 
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 Not2: Söz konusu kazanç istisnasının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde 

açıklanan Vergi Tevkifatı yoluyla ödenecek olan vergiye etkisi olmayacaktır. 

Madde 2: BASİT USULDE TESPİT EDİLEN TİCARİ KAZANÇLARDA KAZANÇ İNDİRİMİ 

 6663 Sayılı Kanunu’nun 2. Maddesinde;  

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinde açıklanan “Diğer İndirimler” ile ilgili 

düzenlemeler yer almaktadır.  

 Diğer indirimlerin yer aldığı 89. Maddeye eklenen 15. Bent ile “Basit usulde tespit 

edilen ticari kazançların yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kısmı” Gelir vergisi matrahının 

tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. 

 Not3: Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesinde düzenlenen “Genç 

Girişimcilerde Kazanç İstisnası” hükümlerinden yararlananlar bu maddede belirtilen 

hükümlerden yararlanamayacaktır. 

 Not4: Söz konusu madde 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Saygılarımızla, 


