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2022 yılında uygulanacak gelir vergisi kanununda yer alan gelir vergisi tarifesi, diğer 

çeşitli had ve tutarlar yeniden belirlendi. 

 

2022 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi, diğer çeşitli had ve tutarlar 21.12.2021 tarihli 

ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile 

yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre; 

1. 2022 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi 

 

2. Konut kira geliri istisnası 

‘2022 yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 TL olarak tespit edilmiştir. 

3. Hizmet erbabına verilen yemek yardımı 

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek 

verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında 

uygulanmak üzere 34.00 TL olarak tespit edilmiştir. 

4. Yol yardımı (işe gidip gelmek için)  

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna 

tutarı 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 17 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

32.000 TL'ye kadar 15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası 20%

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL 

(ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası
27%

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL 

(ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası
35%

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL 

(ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası
40%



 
 

 

 

5. Binek oto giderleri 

2022 yılı için; 

a. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 

TL, 

b. Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer 

vergisinin toplam tutarı 200.000 TL, 

c. amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma 

değer vergisi hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin 

ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL, 

olarak belirlenmiştir. 

6. Değer artış kazancı istisnası 

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 

25.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

Konunun önemine binaen sözkonusu 317 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’ine linki 

tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-16.htm

