
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirküler no: 117               İstanbul, 30 Aralık 2009 

 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 
103. maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlarının, her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanması 
gerekmektedir. Madde hükmü uyarınca bu şekilde hesaplanan tutarların 
yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Ayrıca Bakanlar 
Kurulu’nun da bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar 
artırma veya indirme yetkisi bulunmaktadır.  
 

2009 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 14 Kasım 2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlan 392 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
% 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 
 

2010 yılında uygulanacak olan gelir vergisi tarife dilimleri, Maliye Bakanlığı 
tarafından, 2009 yılı için geçerli olan tutarların bu oranda artırılması 
suretiyle hesaplanmıştır. Yeni gelir dilimleri dikkate alınarak hazırlanan ve 
2010 yılı gelirlerine uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi, 29 Aralık 2009 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 273 seri numaralı Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile duyurulmuştur. Söz konusu tarife aşağıda dikkatinize 
sunulmaktadır. 
 

Gelir dilimleri Vergi oranı 

8.800 TL’ye kadar % 15 

22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası % 20 

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası % 27 

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası % 35 
 

Saygılarımızla. 
 
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; 
 
- (212) 368 55 62 numaralı telefondan Hülya Tekneci (hulya.tekneci@tr.ey.com), 
- (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) 
 
ile temasa geçmenizi rica ederiz. 
 

 

Konu: 2010 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir.  

Ernst & Young ve Kuzey 

YMM A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

 

Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2010 yılında uygulanacak olan gelir vergisi 
tarife dilimleri, 2009 yılı için geçerli olan tutarların, aynı yıl için belirlenen yeniden 
değerleme oranında (% 2,2) artırılması suretiyle hesaplanmıştır. 
 

Yeni gelir dilimleri dikkate alınarak hazırlanan ve 2010 yılı gelirlerine uygulanacak 
olan gelir vergisi tarifesi, 29 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 273 
seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 
 

http://www.vergidegundem.com/
http://www.ey.com/

