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Sayın üyemiz,  

 

Gelir İdaresi Başkanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden 

alınan 15/03/2022 tarih 57-728 sayılı yazıda; 

  

2021 yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, 

serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ile 

iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyanname verme döneminin başladığı, yıllık gelir vergisi 

beyannamesinin 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında verileceği, ticari, zirai ve meslek 

faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir 

vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vereceklerini, gelirini sadece kira, ücret, menkul 

sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükelleflerin yıllık 

gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi’nin elektronik uygulamalarından olan Hazır Beyan 

Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilecekleri ve 

bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin yıllık gelir vergisi 

beyannamesi verirken yararlanmaları adına mükellefleri doğru, etkin ve hızlı bir şekilde 

bilgilendirme ve hatırlatma yapmak amacıyla rehber hazırlandığı bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, Gelir İdaresi Başkanlığınca beyan döneminin başladığını 

mükelleflere ve kamuoyuna hatırlatmak ve mükellefleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan 

yazılı ve görsel içeriklerin beyan döneminin başladığı günden itibaren www.gib.gov.tr resmi 

internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam edileceği belirtilmekte 

olup bu itibarla, mükelleflerin cezalı bir tarhiyatla karşılaşmamaları ve vergiye gönüllü 

uyumu artırmak için mükelleflerin ve kamuoyunun, yıllık gelir vergisi beyannamesinin 

verilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi konusunda bilgilendirilmesi maksadıyla 

hazırlanan rehberlerin aşağıda yer alan bağlantıdan indirilebileceği hususunu bilgilerinize 

sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Bilgilendirme Rehberleri: http://kib.org.tr/files/downloads/2021 Yili Vergi Beyan Donemi 

Bilgilendirme Rehberleri.zip  
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