TÜRK VERGİ SİSTEMİ

İŞLETME LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. NAGİHAN OKTAYER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İŞLETME LİSANS PROGRAMI

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Prof. Dr. Nagihan Oktayer

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Türk Vergi Sistemi dersleri kamu maliyesi disiplininin önemli konularından biridir.
Bilindiği gibi, 1930’lu yıllardan bu yana iktisat ve buna bağlı olarak maliye alanında meydana
gelen hızlı değişim ve bu çerçevede özellikle Keynes devriminden sonra devletin
ekonomideki rolüne ilişkin yaşanan hızlı dönüşüm kamu ekonomisi ve maliyesinin önemini
giderek artırmıştır. Devlet anlayışında meydana gelen değişim, devlet tarafından
gerçekleştirilmekte olan kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik bakımından daha iyi görülmesi
gerektiği sonucunu doğurmuştur. Söz konusu hizmetlerin kalite ve miktarındaki artış doğal
olarak kamu harcamalarını artırmış, artan kamu harcamaları da daha yüksek miktarlarda kamu
geliri ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Devletin ekonomik gerekçesi toplum hâlinde yaşayan insanların kamusal nitelikli
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kamuya ait olan bütün kurum ve kuruluşlar, kendilerine
atfedilen görevleri yerine getirebilmek için, tıpkı özel sektör gibi, kaynak temin etmek ve
bunları halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak durumundadırlar. Devlet tarafından
sunulan kamusal mal ve hizmetlerin finansmanı, devletin hâkimiyet hakkına dayanarak cebir
unsuru altında almış olduğu vergilerle sağlanır.
Konu kamusal finansman boyutu ile ele alındığında, ekonomik ve sosyal yapı üzerinde
önemli sonuçlar yaratabilen kaynaklar içerisinde özellikle vergilerin büyük önem taşıdığı
görülmektedir. Günümüzde vergilerin, makro anlamda etkin bir vergi planlamasının bir
sonucu olarak yürürlüğe konulması, çağdaş bir zorunluluk hâline gelmiştir. Vergi
düzenlemelerinin toplum düzeni içindeki önemi, devlet ile bireyler arasındaki ilişkiler
içerisindeki ağırlığı ve yarattığı etki ve sonuçlar, bu konuda atılacak adımların titizlikle
gerçekleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.
Elimizdeki ders materyali, ders notu şeklinde hazırlanmış olup toplam on dört
konudan oluşmaktadır. Devletin ekonomideki varlık gerekçesi, verginin mali ve mali olmayan
amaçları, vergilemeye temel teşkil eden hukuksal ve kavramsal çerçeve, Türk Vergi
Sisteminin temelini teşkil eden gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler, söz konusu
vergilere ilişkin uygulama süreçleri, çeşitli vergiler açısından vergi borcunun doğması ve
borcun ortadan kalkması gibi konular çalışmanın ana başlıkları arasında sayılabilir.
Türk Vergi Sistemi ders notlarının tüm öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle…
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YAZAR NOTU
Modern vergi sistemleri, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerden
oluşmaktadır. İyi dizayn edilmiş bir vergi sisteminden bahsedebilmek için, sistemde yer alan
vergilerin devlet hazinesi açısından yeterli geliri sağlayabilmesinin yanı sıra, birbirleri ile
uyum içerisinde olmaları ve vergileme ile hedeflenen amaçlara ulaşmada etkin rol oynamaları
büyük önem taşır.
Bu çerçevede Türk vergi sistemimizi iyi analiz edebilmek için sistemde yer alan
vergilere geçmeden önce, vergileme ile hedeflenen amaçların iyi anlaşılması gerekmektedir.
Bu çerçevede hazırlanan ders notlarımızın tüm öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle…
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1. VERGİLENDİRME: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Verginin Tarihsel Gelişimi
1.2. Verginin Teorik Gelişimi
1.3. Verginin Tanımı ve Fonksiyonları
1.3.1. Verginin Tanımı
1.3.2. Verginin Amaçları
1.4. Vergilerin Sınıflandırılması
1.5. Vergileme İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Devlet vergileme neticesinde kamu hizmetlerinin finansmanı için gelir elde
ederken, vergileme ile diğer başka amaçları da gerçekleştirebilir mi?
2)

Dolaylı ve dolaysız vergi ne demektir?

3)

Vergide genellik ilkesi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Vergide ödeme gücü
ilkesinin nasıl hayata
geçirilebileceği hakkında
bilgi sahibi olmak.
Verginin mali ve mali
olmayan amaçlarının neler
olduğunu açıklayabilmek.
Genel kabul görmüş
vergileme ilkelerinin neler
oluğunu kavramak.
Vergilerin neye göre ve nasıl
sınıflandırılacağını anlamak.
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Anahtar Kavramlar
 Vergi: Devlet veya yetkili kıldığı diğer kamu kuruluşlarının, gerçek ve tüzel
kişilerden, kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, hukuki cebir altında, belirli
kurallara göre, karşılıksız olarak aldıkları iktisadi değerlerdir.
 Vergide genellik ilkesi: Dil, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapılmaksızın toplumdaki
tüm iktisadi birimlerin vergi ödemesi gerektiği anlamına gelir.
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Giriş
Vergi, geçmişten günümüze şekil ve nitelik bakımından sürekli değişim göstermiştir.
Önceleri, dini, ahlaki ve siyasi gerekçelerle vergi alınırken; daha sonra mali ve iktisadi/sosyal
gerekçelerle vergi alınır olmuş; vergiyi haklı göstermek için de, devletin oluşumuna bakış
açısına göre, farklı görüşler ileri sürülmüştür. Vergilerin Adam Smith’in ileri sürdüğü şekliyle
klasik ilkeleri, esas itibarıyla günümüzde de geçerlidir. Vergi, yasal olmalı; adil olmalı;
iktisadi, mali ve idari ilkelere de uymalı; ödeme gücü ilkesi veya faydalanma ilkesi
kurallarına dikkat edilmelidir. Vergileri, konu farklılığına, ödemede kullanılan araca,
mükellefin kişisel ve aile durumunu dikkate alıp almamasına, dolaylı olup olmamasına vb.
değişik açılardan gruplandırmak mümkündür.
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1.1. Verginin Tarihsel Gelişimi
Vergi, kökenleri oldukça eskiye dayanan ve tarih boyunca devamlı değişiklikler
geçirmiş bir kavramdır. İnsanlar toplum hâlinde yaşamaya başladıktan itibaren kollektif
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla finansman kaynağına ihtiyaç duymuş ve yöneticiler toplum
üyelerini vergiler yoluyla mükellef kılmaya çalışmışlardır. Tarih boyunca verginin zaman
zaman bedenen çalışarak, zaman zaman da buğday, arpa vb. gibi ayni ürün şeklinde ödendiği
görülmektedir. Önceleri ihtiyari ödeme şeklinde olan ve krallara, derebeylerine hediye ve
yardım şeklinde yapılan ödemelerden oluşan vergiler, merkezî devletlerin ortaya çıkmasıyla
zora dayalı bir ödeme şekline dönüşmüştür.

1.2. Verginin Teorik Gelişimi
Tarihsel temelleri oldukça eskilere dayanan vergi kavramı, teorik açıdan da çeşitli
boyutlarıyla derin tartışmalara yol açmıştır. Vergiye ilişkin ilk teorik tartışmalar, verginin
meşru olup olmadığı bir diğer ifade ile vergi toplamanın haklı ve makul olup olmadığı
noktasında yoğunlaşmıştır. Meşruluğun kabulünden sonra tartışmalarının ağırlık noktası,
ödenen vergi ile alınan hizmet arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı noktasına kaymıştır.
Teorik planda tartışılan bir diğer konu ise, kamu yükünün toplumda adil bir biçimde
dağıtılabilmesi için verginin kamu hizmetlerinden sağlanan faydaya göre mi yoksa kişilerin
iktisadi iktidarlarına göre mi alınacağı hususu olmuştur. Bu tartışmalardan birincisi istifade
teorisi, ikincisi ise iktidar teorisi adı altında şekillenmiştir. İstifade ve iktidar teorileri,
kuramsal düzeyde oldukça büyük tartışmalara yol açmış olmakla birlikte, yapılan anayasal
düzenlemeler ile uygulama alanında sorun çözülmüş ve temel prensip olarak iktidar ilkesi
benimsenmiştir.

1.2.1. İstifade Teorisi
Gönüllü müdabede teorisi olarak da adlandırılan istifade teorisi, verginin bir “şey”
karşılığında alındığı, dolayısıyla bir mübadele (değişim) sayılacağı noktasında şekillenmiştir.
Vergide karşılık arayan ve vergiyi devletten sağlanan faydaların karşılığı/bedeli sayan istifade
teorisi fayda esasına dayanmaktadır. İstifade teorisi, literatürde iki görüş çerçevesinde
açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi J. J. Rousseau’nun sosyal mukavele görüşünden
esinlenerek vergiyi açıklamaya çalışan görüş, diğeri ise marjinal fayda yaklaşımından yola
çıkan görüştür.
I-) Sosyal mukavele anlayışından esinlenenler, Rousseau’nun, devletle halk arasında
gizli bir mukavelenin (sözleşmenin) olduğu görüşünden hareket ederler. Bu görüşe göre,
devletle vatandaş arasında adeta zımni bir mukaveleye dayanan hak ve vazife ilişkisi
bulunmaktadır. Buna göre, her hak bir vazife karşılığı olduğundan vatandaşın devletten bir
şey talep edebilmesi için kendisine düşün vazifeyi yerine getirmesi gerekir. Vergi de bu
vazifelerin başında gelmektedir. Vergiyi mukavele teorisinden hareketle açıklamaya çalışan
görüş, literatürde kendi içinde üç ayrı yaklaşımın doğmasına neden olmuştur. Bunlar şu
şekildedir:
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a) Vergiyi hizmet bedeli sayan görüş: Bu görüşü savunanlar vergiyi, devletin
sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak değerlendirmekte, bir anlamda sunulan hizmetlerin
bedeli/fiyatı olarak kabul etmektedirler.
b) Vergiyi sigorta primine benzeten görüş: Bu görüşün savunucuları, sigorta primi
benzetmesi yaparak, vergiyi, can ve mal güvenliğinin her türlü riske karşı korunması için
devlete ödenen pay olarak değerlendirmektedirler.
c) Vergiyi sosyal giderlere katılma payı olarak kabul eden görüş: Bu görüş
çerçevesinde, toplum bir üreticiler birliğine benzetilmekte ve vergi de bu birliğin sosyal
giderlerine katılma payı şeklinde değerlendirilmektedir. Burada devlet bir üreticiler birliğine
benzetilir. Piyasa ekonomisinde üreticiler biraraya gelerek ortak çıkarlarını korumak amacıyla
ortaklık kurar ve kurdukları bu ortaklıkta genel giderlere katılma payı verirler. İşte toplumdaki
bireyler de ortak çıkarlarını korumak amacıyla kurdukları bu birlikte sosyal giderlere katılma
payı ödemelidirler.
Ancak, sosyal mukavele anlayışı çerçevesinde doğan ve “vergi kamusal malların
devletle vatandaş arasındaki değişim bedelidir” düşüncesine dayanan tüm bu görüşlerin
geçerliliği ciddi bir biçimde eleştirilmektedir. Verginin bu çerçevede açıklanamayacağını ileri
süren karşıt görüş savını aşağıdaki gerekçelere dayandırmaktadır. Buna göre;
- Vergi belirli bir hizmetin karşılığı değildir.
- Daha az vergi ödediği hâlde daha fazla kamu hizmetinden yararlananlar
bulunmaktadır.
- Kamusal malların faydasının bölünmezliği nedeniyle, vergi ile alınan hizmet
arasında bağlantı kurmak güçleşir.
- Devlet sigorta şirketi mantığıyla çalışmaz. Sigorta şirketlerinin amacı kardır.
Devletin ise amacı kâr etmek değil kamu yararını maksimum kılmaktır. Ayrıca sigorta
şirketleri risk derecesine göre prim alır. Devlete ödenen vergide ise böyle bir şey söz konusu
değildir. Sigorta şirketi müşterisi ile karşılıklı sözleşme yapar ve sözleşme gerektiğinde
feshedilebilir. Ancak devletle vatandaşlar arasında benzer bir sözleşmeden bahsedilemeyeceği
gibi sözleşmenin sona ermesiyle ilişki de sona ermez.
II-) Marjinal fayda anlayışından esinlenenler ise, bireylerin özel mallara piyasa fiyatı
vererek kamusal mallara ise vergi ödeyerek sahip olacakları ve her ikisinde de fayda
maksimizasyonu ilkesinden hareket ederek seçimi kendilerinin yapacakları savından hareket
eder. Hipotez çerçevesinde, bireylerin tercihleri sonucunda bedelini ödeyerek piyasadan
alacakları özel mallar ile vergi karşılığında devletten alacakları kamusal malların marjinal
faydaları birbirine eşit olacak ve bu suretle optimum kaynak dağılımı kendiliğinden
gerçekleşecektir. Ancak bildiğimiz gibi böyle bir durumun gerçekleşebilmesi için, bireylerin
kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini açıklamaları gerekir. Ancak, önceki bölümlerde de
anlatıldığı gibi, bu hizmetlerin nitelikleri, bedavacılık eğiliminin doğmasına ve tercihlerin
doğru bir biçimde açıklanmamasına neden olur. Dolayısıyla, söz konusu hipotezin temelini
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oluşturan taleplerin açıklanacağı varsayımı, uygulama imkânı olmayan bir varsayımdır.

1.2.2. İktidar Teorisi
Vergilemede ödeme gücü ilkesini esas alan iktidar teorisinde bireylerin devlet
hizmetlerinden sağladıkları fayda oranında kamu harcamalarına katılmaları görüşü tamamen
bir kenara bırakılmakta, harcamaların finansmanına, hizmetlerden sağladıkları yarardan
bağımsız olarak iktisadi iktidarları oranında katılmaları öngörülmektedir. Bu yaklaşımda
devlet hizmetlerinden sağlanan faydalar ile vergileme arasında herhangi bir ilişki
kurulmamaktadır. Sadece İktisadî iktidar ölçüsü dikkate alındığından temel amaç gelir
dağılımında adaletin sağlanması olmaktadır. Oysa ki istifade teorisinde temel amaç, kaynak
dağılımında etkinliğin gerçekleştirilmesidir.
İktidar teorisi çerçevesinde, vergi almak devlet için bir hak, vergiyi ödemek kişiler için
bir ödevdir. O hâlde devlet bu hakkını nasıl kullanmalıdır ki toplam vergi yükünün bölüşümü
adil olabilsin?
Vergi yükünün adil dağıtılabilmesi için herkesin iktidarı oranında vergi vermesi
gerekir. Bunun için de vergi mükelleflerinin vergi ödemekten ötürü katlandıkları fedakârlığın
eşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda doğal olarak iktisadî güçleri eşit olanların eşit
vergi vermeleri (buna yatay adalet denilmektedir), farklı olanların da güç farklarında
değişiklik yaratmayacak şekilde farklı vergi ödemeleri (buna dikey adalet denilmektedir)
gerekir. Bu yaklaşımda eşitlendirilmesi gereken fedakârlık marjinal fedakârlıktır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus eşitlenmesi gereken şeyin gelirden uğranılacak zarar değil,
faydadan uğranılacak zarar olduğudur. İşte yatay ve dikey adalet vergileme yolu ile bu
anlamda eşit fedakârlık yüklemenin birer aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.3. Verginin Tanımı ve Fonksiyonları
1.3.1. Verginin Tanımı
Literatürde verginin çeşitli özelliklerini ön plana çıkaran farklı tanımları yer
almaktadır. Genel olarak ifade edildiğinde vergi, devlet veya yetkili kıldığı diğer kamu
kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerden, kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere,
hukuki cebir altında, belirli kurallara göre, karşılıksız olarak aldıkları iktisadi değerlerdir. Bu
tanımda yer alan her bir unsur, verginin ayrı bir özelliğini/niteliğini ifade etmektedir. Bu
çerçevede vergi;
-vergilendirme yetkisine sahip meşru bir otorite tarafından alınır,
-cebren alınır; vergi ödememek ya da vergi kanunlarını çeşitli yollarla ihlal etmek suç
olup, bu suçu işleyenlere kanunlar çerçevesinde yaptırım uygulanır,
-keyfiyetten uzak olarak belirli kurallara göre alınır; anayasa, kanunlar ve diğer hukuki
tasarruflar aracılığıyla vergiye ilişkin yasal sınırlar çizilir, bu durum kanunilik ilkesi olarak
adlandırılır,
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-karşılıksız bir ödemedir; az veya çok vergi ödemek devletin sunacağı kamu
hizmetlerinden daha az ya da daha çok yararlanmayı mümkün kılmaz,
-para ile ödenir.

1.3.2. Verginin Fonksiyonları/Amaçları
Verginin fonksiyonları dediğimizde, vergileme ile gerçekleştirilmeye çalışılan her bir
amaç verginin fonksiyonunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede vergilemenin amaçlarını mali
amaç ve mali olmayan amaçlar şeklinde iki grupta ele almak mümkündür.

1.3.2.1. Mali Amaç
Vergilemenin mali amacı, hem klasik hem de modern iktisatçıların üzerinde hem fikir
oldukları geleneksel amacı oluşturmaktadır. Şüphesiz verginin asıl amacı kamu harcamalarını
karşılamak üzere devletin ihtiyaç duyduğu gelirin elde edilmesidir. O hâlde vergilemenin
temel fonksiyonu kamu giderlerini finanse etmektir.
Verginin mali amacı gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken iki husus
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, vergileme dolayısıyla katlanılacak fedakârlığı en düşük
seviyeye indirebilmektir. Bu sebeple, mali amaca yönelen rasyonel bir vergilemenin, her
şeyden önce sübjektif fedakârlığı minimum seviyede tutması bir başka deyişle, veri bir vergi
yükünü yükümlüler arasında mümkün olduğu kadar adil dağıtması gerekir. İkinci olarak; mali
amaca yönelen bir rasyonel bir vergi uygulamasında, verginin tarh ve tahsil masraflarının
mümkün olduğunca düşük tutulması önem taşımaktadır.

1.3.2.2. Mali Olmayan Amaçlar
Adolph Wagner, devlete gelir sağlama fonksiyonunun yanısıra sosyal ve iktisadi
nitelikteki bazı amaçların gerçekleştirilmesi için de, vergiye, bir araç olarak başvurulması
gerektiğini ortaya koymuştur.
Bu çerçevede gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi, ekonomik istikrarsızlıkların
giderilmesi ve iktisadi büyüme amacının gerçekleştirilebilmesi için de vergi bir araç olarak
kullanılmalıdır.
Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması
Günümüzde gelir dağılımında adaletin sağlanması vergilemenin en temel
amaçlarından birini oluşturmaktadıar. Piyasa ekonomisi kurallarına göre gerçekleşen bir gelir
ve servet dağılımı her zaman adil olmamaktadır. Bunun için devletin gelir ve servet
dağılımındaki adaletsizlikleri giderme yönünde piyasaya müdahale etmesi gerekir. Çünkü,
adil ve dengeli bir gelir ve servet dağılımının gerçekleştirilmesi sosyal devlet anlayışının ve
sosyal adaletin bir gereğidir. Bu çerçevede devlet, vergileme yoluyla, piyasada oluşan birincil
gelir dağılımına müdahale ederek gelir ve servet farklılıklarını törpülemelidir. Yüksek
düzeyde gelir elde eden bireyler artan oranlı tarifeler vasıtasıyla daha yüksek oranda
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vergilendirilmelidir. Diğer taraftan, devlet asgari geçim indirimi ve ayırma prensibi gibi
yöntemlerle de gelir dağılımında adaletin sağlanmasına katkıda bulunulabilir.
Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Günümüzde, konjonktürel dalgalanmaların ekonomik istikrarı bozucu nitelikte
oldukları kabul edilmekte ve bu sebeple, vergi politikasına ilişkin tedbirler vasıtasıyla
bunların hafifletilmesine çalışılmaktadır. Bir ekonomide konjonktürel istikrarın gerçekleştirilmesi amaçlandığı zaman, tam istihdam ve fiyat istikrarının bir arada gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Modern mali literatürde, konjonktürel dalgalanmaların hafifletilebilmesi için antikonjonktürel bir bütçe politikasının zorunlu olduğu hususunda tam bir görüş birliği vardır.
Bilindiği üzere, klasik bütçe teorisine göre, bütçenin mutlaka her yıl denk olması gerektiği ve
bu nedenle, bir buhran döneminde vergi gelirlerinde meydana gelen bir azalma sonucunda bir
bütçe açığı ile karşılaşıldığı zaman, vergi oranlarının yükseltilmesi veya yeni vergilerin
konulması gerekmektedir. Bana karşılık, konjonktürün refah döneminde vergi gelirleri
otomatik olanak artar ve dolayısıyla bütçede bir fazlalığa yol açarsa, vergi yükünün
azaltılması gerekir. Modern bütçe teorisine göre, böyle bir paralel vergi politikası,
konjonktürel dalgalanmaların hafifletilmesine değil, aksine kuvvetlenmesine yol açar. Çünkü,
refah dönemlerinde vergi yükünün azaltılması, zaten, yüksek olan yatırım ve tüketim
eğilimini tamamen arttırarak enflasyonist eğilimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.
Diğer yandan buhran döneminde vergi yükünün ağırlaştırılması yatırım ve tüketim
harcamaları üzerinde olumsuz etki yaparak, krizin daha da şiddetlenmesine yol açar. Bu
sebeple, modern maliye teorisi, vergi politikası alanında tersine bir politikanın uygulanmasına
taraftar olup, konjonktürün daralma zamanlarında vergi yükünün hafifletilmesini, genişleme
zamanlarında ise vergi oranlarının değiştirilmesi ve vergi hukukuna ilişkin diğer vergisel
tedbirler ile vergi yükünün arttırılmasını, yani ekonomideki konjonktürel ve strüktürel
dalgalanmaları gidermek için, değişen iktisadi koşullar ile uyum hâline getirilen esnek bir
vergi politikasının uygulanmasını önermektedir.
İktisadi Büyümenin Sağlanması
Zamanımızda iktisadi büyümenin teşviki, hemen hemen bütün ülkelerde uygulanan
iktisat politikasının temel amaçlarından biridir. Bu amacın gerçekleşmesinde, maliye
politikasına ve dolayısıyla vergi politikasına önemli görevler düşer. Devlet vergisel tedbirler
yardımı ile iktisadi büyümeyi belirleyen faktörleri etkileyebilir. Örneğin, vergi politikası,
işgücü potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından arttırılması, özel tasarrufların ve
yatırımların teşvik edilmesi suretiyle sermaye birikiminin hızlandırılması ve nihayet dinamik
bir üretim faktörü olan teknolojinin teşviki yönünde kullanılabilir.
Zaman içinde yukarıda belirtilen temel amaçların yanı sıra, ahlaki gerekçelerle, nüfus
politikası hedefi doğrultusunda, halk sağlığının korunabilmesi amacıyla da vergi bir araç
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin alkollü içki ve tütün mamullerinin üzerine ağır
vergiler konularak halk sağlığı açısından zararlı olan bu maddeler caydırıcı hâle getirilmeye

11

çalışılmıştır. Yine nüfus politikası doğrultusunda vergiler, özendirici ya da caydırıcı nitelikte
uygulanmıştır. Örneğin 1920 yılında Fransa’da kabul edilen bekârlık vergisi ile 1934 yılında
Almanya’da uygulanan evlilik yardımı nüfus politikası doğrultusunda vergi politikalarının
şekillendirilmesi konusunda verebileceğimiz örneklerdir.

1.4. Vergilerin Sınıflandırılması
Zaman içinde devlete yüklenen fonksiyonların artması ve bunun paralelinde ihtiyaç
duyulan kamusal finansman miktarının artmasıyla birlikte vergiler de sayıca bir hayli artmış
bulunmaktadır. Rasyonel bir vergi politikasının esaslarını belirleyebilmek, özellikle mevcut
bir vergi düzenini değerlendirebilmek veya belirli amaçlara yönelen bir vergi sistemini
kurabilmek için, vergilerin belirli kriterlere göre sınıflandırılması büyük önem taşımaktadır.

1.4.1. Konularına göre vergiler
Gelir-Tüketim-Servet Vergileri: Vergilerin gelir, tüketim ve servet vergileri
şeklindeki ayırımına kriter olarak, seçilen vergi konusunun niteliği esas alınmaktadır. Gelir
doğduğu anda alınan vergilere gelir vergileri, bunun tüketim amacıyla kullanılması
aşamasında alınan vergilere tüketim vergileri, herhangi bir şekilde iktisadi varlıklara sahip
olma veya sahip olunan servetin el değiştirmesi durumunda alınan vergilere servet vergileri
denilmektedir.

1.4.2. Mükellefin Kişisel ve Ailevi Durumlarını Dikkate Alıp Almama
Durumlarına Göre Vergiler
Subjektif-Objektif Vergiler: Mükellefin kişisel ve ailevi özelliklerinin dikkate
alınarak vergilendirilmesi subjektif vergiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu
vergiler yükümlülerin ödeme gücene göre ayarlandığı hâlde, objektif vergiler doğrudan
doğruya verginin konusunu hedef almakta, yükümlülerin şahsi ve ailevi durumlarını bir diğer
ifade ile subjektif unsurları göz ardı etmektedir. Subjektif vergiler, mükellefin kişisel ve ailevi
durumlarını dikkate almak, ailevi durumlarına göre (evli veya çocuklu olmak) bazı indirimler
yapmak, geliri safi olarak kavramak, artan oranları tarifeler uygulamak ve ayrıma prensibini
gözönünde bulundurmak yoluyla ödeme gücünün tamamı üzerinden alınan vergilerdir. Bu
çerçevede özellikle gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi sübjektif vergilerdir. Buna
karşılık objektif vergiler, kişisel ve ailevi özellikleri dikkate almaksızın doğrudan doğruya
iktisadi unsurun hedef alındığı vergilerdir. Örneğin, tüketim vergileri ile bina ve arazi
vergileri objektif vergilerdir.

1.4.3. Matrahlarına Göre Vergiler
Advalorem-Spesifik Vergiler: Advalorem vergi, değer üzerinden alınan, spesifik
vergi ise miktar üzerinden alınan vergi türüdür. Spesifik vergiler; ağırlık, uzunluk, hacim,
alkol derecesi, adet vb. ölçüler üzerinden hesaplanmak suretiyle alınır. Örneğin metreküp
üzerinden hesaplanan havagazı, su ve kw/saat üzerinden hesaplanan elektrik tüketim vergileri
spesifik vergilerdendir. Advalorem vergiler ise genellikle malın değerinin/bedelinin belirli bir
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yüzdesi şeklinde alınır. Örneğin gelir vergisi advalorem bir vergi türüdür.

1.4.4. Kullanılan Ödeme Aracına Göre Vergiler
Ayni-Nakdi-Bedeni Vergiler: Ayni vergiler, mal ya da ürün şeklinde ayın olarak
ödenen vergilerdir. Ülkemizde 1943-1945 yılları arasında uygulanan “Toprak Mahsulleri
Vergisi” ayni vergilerdendir. Mükellefler verginin ödenmesini bedeni çalışma ile
gerçekleştiriyor iseler bu durumda bedeni vergiler söz konusu olmaktadır. Türkiye’de 1952
yılına kadar uygulanan “Yol Vergisi” bu nitelikteki bir vergidir. Günümüzde ise nakdî
vergiler geçerli olup, mükellefler yükümlülüklerini ayın olarak ya da bedenen değil para ile
yerine getirmektedirler.

1.4.5. Konunun Sınırlı Tutulup Tutulmamasına Göre Vergiler
Geniş-Dar Tabanlı Vergiler: Konu kapsamındaki tüm unsurları kapsayan vergi,
geniş tabanlıdır; örneğin konusu mal ve hizmetler olan vergi, tüm mal ve hizmetleri
kapsıyorsa geniş tabanlı; sınırlı sayıda mal ve hizmetleri kapsıyorsa dar tabanlıdır. Özel
tüketim vergisi, dar tabanlı vergilere örnek teşkil ederken, katma değer vergisi geniş tabanlı
vergiler arasında yer almaktadır.

1.4.6. Dolaylı ve Dolaysız Vergiler
Dolaylı ve dolaysız vergi ayırımı, literatürde en çok tartışılan tasnif türlerinden biridir.
Çeşitli kriterler çerçevesinde vergilerin dolaylı ya da dolaysız nitelik taşıdıkları ifade
edilmektedir. Bu konudaki kriterler şu şekilde ifade edilebilir;
- Bir sınıflamaya göre, gelir ve servetin mevcudiyeti üzerinden alınan vergiler
dolaysız, gelir ve servetin kullanımı üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergiler olarak kabul
edilmektedir.
- Diğer bir kriter ise yansıma kriteridir. Yansımayan vergiler dolaysız, yansıyan
vergiler ise dolaylı vergilerdir. Yansıma kriterine göre, vergiyi ödeyen kanuni mükellef
verginin yükünü de fiilen taşıyor yani onu üçüncü şahıslara devredemiyor ise bu tür vergiler
dolaysız vergilerdir. Buna karşılık vergiyi ödeyen yansıma yolu ile bunu başkalarına
devredebiliyorsa bu vergi dolaylı bir vergidir. Gerçekten Gümrük vergisi gibi bazı vergiler
çok kolay devredilebilirken, veraset ve intikal vergisi gibi bazı vergilerin devri çok zor
olmaktadır. Ancak günümüz şartlarında her tür verginin kısmen de olsa yansıtılması mümkün
olabilmektedir. Dolayısıyla yansıma kriteri de vergilerin dolaylı ya da dolaysız vergi şeklinde
sınıflandırılmasında nihai bir kriter olamamaktadır.
Literatürdeki tartışmalar bir yana, genel çerçevede değerlendirildiğinde, mal ve
hizmetlerin fiyatına eklenmek suretiyle tahsil edilen vergiler dolaylı vergiler olarak kabul
edilebilir. Bu kapsamda Katma değer vergisi ilgili mal veya hizmetin bedeli üzerinden
hesaplanarak fiyata eklendiği için dolaylı bir vergidir. Tüketici, mal ve hizmetin fiyatı içinde
söz konusu vergiyi de öder. Bir mal ve hizmetin fiyatına eklenmeksizin ayrıca tahsil edilen
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vergiler ise dolaysız vergiler olarak nitelendirilebilir. Gelir vergisi ve emlak vergisi dolaysız
vergiler arasında yer almaktadır.
Dolaylı ve dolaysız vergiler gerek vergi adaleti açısından gerek yükümlü psikolojisi
üzerinde yarattığı etkiler açısından, gerekse verimlilik kriteri açısından birbirine zıt özellikler
taşımaktadır.
- Vergi adaleti açısından değerlendirildiğinde; dolaysız vergiler, subjektif ölçülere
göre uygulandıklarından daha adil vergiler olarak kabul edilmektedir. Örneğin kişisel ve
ailevi özelliklerin dikkate alan gelir vergisi, geliri yüksek olanı daha çok, düşük olanı ise daha
az vergilendirdiğinden adil bir vergidir. Dolaylı vergiler ise, objektif niteliklerinden ötürü adil
kabul edilmezler. Zira, mükellefin ödeme gücü arttıkça vergi miktarı değişmemekte, geliri
yüksek olanların ödediği verginin, gelirine oranı giderek azalmaktadır. Bu durum, tersine
artan oranlılık (ric’lik) kavramı ile ifade edilir.
- Konuyu yükümlü psikolojisi açısından ele aldığımızda; dolaysız vergilerin, kişisel ve
ailevi özellikleri dikkate aldıklarından mükellefin daha az tepkisini çekmeleri beklenmektedir.
Ancak bununla birlikte dolaysız vergilerde, mükellef ve vergi idaresi doğrudan karşı karşıya
geldiklerinden mükellefler vergi baskısını doğrudan hissetmekte ve dolaysız vergilere karşı
daha fazla tepki göstermektedirler. Dolaylı vergiler ise fiyat içinde gizlendiklerinden çoğu kez
mükellef tarafından hissedilmezler. Mal ve hizmeti satın alırken yapılan ödemenin bir
bölümünün vergi için olduğunu fark etmeyen mükellef, mali açıdan adeta uyuşmuş gibidir.
Vergi yükünün mükelleflerce fark edilmemesi literatürde mali anestezi kavramı ile ifade
edilmektedir.
- Verimlilik kriteri açısından değerlendirildiğinde ise dolaylı vergiler tarh ve tahsil
masrafları düşük vergiler olduklarından sağladıkları hasılat açısından mali verimliliği yüksek
vergiler olarak nitelendirilmektedir. Dolaysız vergiler ise, tarh ve tahsile ilişkin masrafların
yüksek olması nedeniyle verimsiz vergiler şeklinde değerlendirilir.

1.5. Vergileme İlkeleri
Vergileme ilkeleri, vergiden beklenen fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin
seçiminde, tekniğinde ve uygulanmasında gözönünde bulundurulması gereken hususları ifade
etmektedir. Vergi kavramına paralel olarak, vergileme ilkeleri de zaman içinde değişime
uğramıştır.

1.5.1. Adam Smith’in Vergileme İlkeleri
Adalet (Eşitlik) İlkesi: Smith Milletlerin Zenginliği adlı eserinde “her devletin
vatandaşları, devlet harcamalarına mümkün olduğu kadar, vergi ödeme güçleri göz önünde
tutularak yan devletin koruması altında elde ettikleri gelirle orantılı olarak katkıda
bulunmalıdır” ifadesine yer vermiştir. Bu ifadeyi açıklarken de, devlet harcamalarını birçok
hissedarı bulunan büyük bir mülkün giderlerine benzetmekte ve hissedarların, bu mülkten
sağladıkları menfaatle orantılı olarak harcamalara da katılmaları gerektiğini belirtmektedir.
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Buradan anlaşılan, A. Smith’in ileri sürdüğü bu ilkenin, bugün kabul edilen anlamda bir
“adalet” ilkesi olmadığı, ancak iktisadi anlamda bir “eşitliğe” vurgu yaptığıdır.
Açıklık İlkesi: A. Smith’e göre, bireylerin ödemek zorunda oldukları vergi
keyfiyetten uzak, sınırları çizilmiş ve kesin olmalıdır. Mükellefler, verginin ödeme zamanı,
ödeme biçimi, miktarı vb. konuları net bir biçimde bilmelidirler.
Uygunluk İlkesi: Vergi, yükümlü açısından en uygun zamanda ve şekilde tahsil
edilmelidir.
İktisadilik İlkesi: Her verginin en temel amacı şüphesiz mali amaçtır. Bu nedenle,
vergilerin tarh ve tahsil masraflarının minimum düzeyde tutulabilmesi büyük bir önem arz
eder. Yine verginin halkın elinden çıkması ile devlet kasasına girmesi arasında geçecek süre,
mümkün olan en kısa süre olmalıdır.

1.5.2. Günümüzde Geçerli Olan Vergileme İlkeleri
i- Genellik İlkesi:
Bu ilke, bir ülke sınırları içerisinde bulunan herkesin, toplam vergi yüküne katılmasını
öngörmektedir. Dil, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapılmaksızın, tüm toplum bireylerinin vergi
ödemesi gereklidir. Bu, devlet tarafından topluma sunulan kamu hizmetlerinin yararının,
hiçbir sınırlama bulunmaksızın tüm topluma yönelik olmasının bir sonucudur. Devlet,
topladığı vergiler ve diğer kamu gelirleri dolayısıyla, tüm topluma yönelik olarak fayda
yaratmaktadır. İşte, yaratılan bu toplumsal fayda ile ilgili harcamaların finansmanına herkesin
vergi ödeme gücüne göre katılması gereklidir. Bu zorunluluk, o ülke vatandaşı olsun, yabancı
olsun herkes açısından geçerlidir. Genellik ilkesi temel prensip olmakla birlikte, ihtiyaç
duyulması hâlinde, bazı yasal düzenlemelerle vergi uygulamasının kapsam veya sınırlarında
bazı ayarlamalara gidilebilir. Sosyal-ekonomik, idari ve mali nedenlerle bazı kişiler ya da
vergi konuları, vergi dışında bırakılabilir, indirimler tanınabilir. Ancak, söz konusu muafiyet
ve istisnaların, vergi erezyonuna yol açmayacak şekilde düzenlenmesi büyük önem
taşımaktadır. Aksi takdirde, hem adalet ilkesi zedelenecek, hem de mali amaca istenilen
düzeyde ulaşılamayacaktır.
ii- Kanunilik İlkesi
Vergilemenin en temel prensiplerinden olan kanunilik ilkesi, vergi düzenlemelerinin
bir kanuna dayanmasını, bir diğer ifade ile verginin hukuki açıdan meşru olması gerektiğini
öngörmektedir. Bu zorunluluk, belirsizliklerin ve keyfiliğin önlenmesi, verginin tarafları
arasında sağlıklı bir uygulama yapılabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bir
verginin konulması ve uygulanması bakımından; konu, vergiyi doğuran olay, muafiyet,
istisna, matrah, oran, mükellef, sorumlu, tarh, tahakkuk ve ödeme ile ilgili unsurların kanunla
düzenlenmiş olması, hem temel vergi ilkelerine uygunluğun sağlanması, hem de keyfiliğin
önlenmesi hem mükellef hem de idare açısından büyük önem taşır.
- Ülkemizde, Anayasamızın 73. Maddesi kanunilik ilkesi dâhil olmak üzere, birçok
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vergileme ilkesini özetler niteliktedir. Buna göre;
- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
- Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.
- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlanna ilişkin hükümlerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
Anayasamızın 73. maddesi ile; vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla
konulacağı; değiştirileceği veya kaldırılacağı, herkesin mali gücüne göre kamu harcamalarına
katılmak durumunda bulunduğu hüküm altına alınmış, vergide kanunilik ilkesi açık bir
biçimde ortaya ortaya konulmuştur. Birinci fıkrada yer alan “herkes” deyimi ise yukarıda
bahsettiğimiz genellik prensibinin bir yansımasıdır.
iii- Belirlilik İlkesi
Başarılı bir vergi uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için, vergi ile ilgili tüm kurum
ve işlemlerin belli olması ve herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde net ve açık bir biçimde
ortaya konulmuş olması gerekir. Vergi mükelleflerinin, verginin ödenmesinden kimin
sorumlu olacağının, verginin matrahının bulunması ile ilgili işlemlerin, oran ya da oranlarının,
ödeneceği zamanın ve nasıl ödeneceğinin yasada belirtilmiş olması büyük önem taşır.
Vergilendirmeyi ilgilendiren hususların belirsiz olması, iyiniyetli mükellefleri zor durumda
bırakabilmekte ve vergiye karşı tepkiyi artırmaktadır. Mükelleflerin, hangi işlemler
dolayısıyla, ne şekilde, nerede ve ne zaman, hangi tutarda vergi ödeyeceklerinin net bir
şekilde belirtilmiş olması, vergi adaleti açısından da arzulanmayan durumların ortaya
çıkmasını engeller.
iv- Mali İlkeler
Mali ilkeler denildiğinde; vergilemede verimlilik, esneklik ve istikrar ilkelerine
uyulması gerektiği ifade edilmeye çalışılmaktadır.
- Verimlilik İlkesi: Bu ilke yeterli vergi hasılatının sağlanabilmesi için gereken
tedbirlerin alınmasına işaret eder. Buna göre, vergi tabanı geniş tutulmalı, istisna ve
muafiyetler mümkün olduğunca az olmalı, vergi kaçakçılığı olanakları azaltılmalı, vergi
oranları vergi ödeme eğilimini kırıcı düzeyde yüksek olmamalı ve nihayetinde vergiye karşı
tepkileri azaltacak önlemler alınmalıdır.
- Esneklik İlkesi: Vergi hasılatı, milli gelirdeki değişikliklere paralel olarak artış veya
azalış gösteriyor, bir diğer ifade ile, milli gelir artarken vergi hasılatı da artıyor, azalırken
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azalıyor ise konjonktürel esneklikten söz edilir. Tek tek vergilerin yanısıra, vergi sisteminin
de genel olarak konjonktürel esnekliği söz konusudur. Bir vergi veya vergi sisteminin belli bir
esnekliğinin olması, özellikle ekonomik gelişme aşamasında kamu kesimine daha fazla gelir
sağlar, bir diğer ifade ile verginin verimini arttırır ve mali amacın gerçekleşmesine katkıda
bulunur.
- İstikrar İlkesi: Belli bir verginin ya da tüm vergilerin milli gelirdeki değişiklikler ne
olursa olsun kamu kesimi harcamalarına yetecek geliri sağlaması gerektiğini ileri süren bu
ilkeye göre istikrarlı bir verginin verimi, üretim ve gelirin arttığı dönemde artmamalı; üretim
ve gelirin azaldığı dönemlerde ise verim düşmemelidir. Spesifik vergiler ve baş vergisi, bu
anlamda istikrarlı vergilerdir. Milli gelirdeki değişikliklerin mükelleflerden alınacak vergi
miktarını etkilememesi yönüyle tarafsız vergi anlayışına uygunsa da, günümüzde, çağdaş
vergi sistemlerinin istikrar ilkesinden çok esneklik ilkesi çerçevesinde şekillenmeleri tercih
edilir.
v- Adaletin Sağlanmasına İlişkin İlkeler
Geçmişten günümüze en çok üzerinde durulan vergileme ilkelerinden biri adalet
prensibi olmuştur. Adil bir vergi sisteminin amacı, vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması
olarak ifade edilebilir. Ancak, adalet, kişisel değer yargılarını içinde barındıran subjektif bir
kavramdır. Bu nedenle, gerek kişiden kişiye, gerekse dönemden döneme değişiklik
göstermektedir. Tarihsel gelişim içinde ele alındığında, vergi adaletine yön veren iki genel
yaklaşımının mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, faydalanma kriterine
dayanan istifade yaklaşımı, diğeri ise vergi ödeme gücüne dayanan iktidar yaklaşımıdır.
Günümüzde vergide adaletin sağlanmasında yatay ve dikey adalet kavramları ön plana
çıkmaktadır. İktidar yaklaşımında, vergide eşitliğin sağlanabilmesi için vergi yükümlülerinin
ödedikleri vergiden dolayı katlanmak zorunda kaldıkları fedakârlığın eşit düzeyde olması
gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, durumları eşit olan kimselerin eşit vergi ödemeleri
gerekmektedir. Yatay adalet denilen bu tür eşitlik anlayışında vergilerin tutarı ve oranı,
durumları her bakımdan eşit olan herkes için aynı olacaktır. Buna karşın, gelir, servet ve
kişisel durumlar bakımından koşulları farklı olan kimseler farklı vergi ödeyeceklerdir. Bu
durumda geliri fazla olan, az olandan daha çok vergi ödeyecektir. Dikey adalet olarak ifade
edilen bu durum, vergi adaletinin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi, Anayasa’mızın 73. Maddesinde mali güce göre vergileme yapılması
gerektiği hükme bağlanmıştır.
Vergi yükünün mükellefler arasında dağılımında adaletin nasıl sağlanacağı, iki temel
görüşle açıklanmaya çalışılmaktadır. Faydalanma ilkesi ödenen vergi ile mükellefin devlet
faaliyetlerinden sağladığı fayda arasında bir denklik veya karşılıklı ilişki aranması gerektiğini;
ödeme gücü ilkesi ise verginin mükellefin ödeme gücüne dayanması ve sunulan devlet
faaliyetleri ile ilişki kurulmaması gerektiğini ileri sürer. Söz konusu ilkeleri kısaca ele alalım:
Faydalanma İlkesi: İstifade teorisine dayanan bu ilke, kamusal mal ve hizmetlerinin
maliyeti üzerinde yoğunlaşmakta ve sağlanan fayda ölçüsünde kamu hizmetlerinin
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finansmanına iştirak edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kişilerin kamusal mal ve
hizmetlerinden bireysel olarak elde edecekleri fayda oranında kamu mal ve hizmetinin
maliyetini finanse etmeleri; başkalarının sağlayacakları fayda karşılığını ödememeleri esasına
dayalı bir sistemdir.
Faydalanma ilkesinde, yararlandığın kadar öde yaklaşımı esas alınmıştır. Bu yaklaşım
çerçevesinde, ulusal veya yerel boyutta kamu kesiminin üstlendiği özel mal ve hizmetlerin
birim maliyetlerinin tümü fiyat olarak alınmakta, yarı kamusal mal ve hizmetlerin ölçülebilen
özel faydalarının finansmanında ise söz konusu mal ve hizmetlerin birim maliyetlerinin bir
kısmı yararlanma vergisi/harç olarak ödetilmektedir. TCDDY’nin tren bileti veya metro bileti,
devletin sunduğu özel ve mal ve hizmetlerden yararlanma neticesinde ödenen fiyatı ifade
ederken, devlet üniversitelerinde okuyan ikinci öğretim öğrencileri tarafından ödenmekte olan
öğrenime katkı payı yarı kamusal mallar için yapılan ödemeye örnek teşkil etmektedir.
Faydalanma ilkesine dayanan vergilendirme, günümüzde mahalli nitelikteki kamu mal ve
hizmet finansmanı için de geçerlidir; örneğin, Türkiye’de belediyeler üstlendikleri
kanalizasyon, su şebekesi, yol, kaldırım gibi altyapı hizmetleri karşılığında faydalanma
ilkesine dayalı olarak maliyetin bir kısmını mal/hizmetten yararlananlar arasında paylaştırarak
harcamalara katılma payları almaktadırlar.
Bireylerin kamu hizmetlerinden elde ettikleri fayda ile orantılı olarak kamu
hizmetlerinin finansmanına vergi ödeyerek katılmaları, tarafsız devlet anlayışındaki az
sayıdaki kamu hizmetlerinin finansmanına yeterli olabilir; ama günümüzdeki kamu kesimi
faaliyetleri için sadece kamu hizmetinden yararlananın, yararlandığı ölçüde vergi ödemesi,
yetersiz kalır. Kaldı ki, faydalanma esasına dayalı vergileme tekniğini uygulayabilmek için
bireylerin elde ettikleri faydanın ölçülebilir olması; kamu mal/hizmetine yönelik gerçek
tercihin açıklanabilmesi gerekir. Oysa, tam kamusal malların hiç bölünemeyen faydaları ile
yarı kamusal malların (bölünen özel fayda haricindeki) bölünemeyen sosyal faydaları
örneklerinden de hatırlanacağı gibi, faydası bölünemeyen (bireyler arasında tek tek
paylaştırılamayan) mal/hizmetler de söz konusu olup bedel ödemekten kaçınanlar, faydadan
mahrum kılınamazlar. Dolayısıyla, mal/hizmetlerden faydalananlar ile fiilen elde edilen
faydanın değeri, tespit edilemediği için piyasa kesiminin yanı sıra kamu kesimine de ihtiyaç
doğar. Bu durumda, tüm kamu mal/hizmetleri, faydalanma ilkesine göre finanse edilemeyince
vergi sisteminin tümü de faydalanma ilkesi temeli üzerine oturtulamaz.
Ödeme Gücü İlkesi: Vergi yükü dağılımında kamu mal/hizmetlerinden elde edilen
faydayı dikkate alınmadan vergi ödeme gücünü esas alan bu ilkeye göre, bireyler kendileri ve
ailelerini geçindirecek miktarın üstündeki gelir veya servetleri üzerinden vergi ödemelidirler.
Ödeme gücü olmayanlardan vergi alınmamalı; ödeme gücü olanlar, ödeme gücü ile orantılı
olarak vergi ödemelidirler. Bir diğer ifade ile, ödeme gücü az olandan az, ödeme gücü fazla
olandan daha çok vergi alınmalıdır. Bu noktada ödeme gücünün göstergelerinin neler olduğu
konusu önem kazanmaktadır.
A-Ödeme Gücünün Göstergeleri
Geçmiş yıllarda ödeme gücünün göstergesi olarak mülk esas alınırken, çağdaş
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toplumlarda gelir, servet ve tüketim, ödeme gücünün modern göstergeleri olarak kabul
edilmektedir. Günümüzde, gelir, servet ve tüketimi kapsamlı bir biçimde vergi matrahına
dâhil etmeden vergi adaletinin sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde
vergi sistemlerinin temelini, kişisel gelir vergisi, kişisel servet vergileri ve kişisel harcama
vergileri teşkil etmektedir.
Gelir, ödeme gücünün en önemli göstergesidir; kişinin belli bir dönemde elde ettiği
gelir tutarının, kişinin kendisi ve ailesinin geçimi için gerekli olan veya üretim olanaklarını
sürdürmek için gerekli olan tutarı aşan kısmı, kişinin geliri üzerinden vergi ödeme gücünü
gösterir. Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi ve kurumlar vergisidir.
Servet, gelirin harcanmayıp biriktirilen kısmıdır; mücevher, sanat eseri koleksiyonları
vb. servet unsurları, somut bir gelir yaratmazlar ama harcama potansiyeli sağladığı için vergi
ödeme gücü göstergesi olarak kabul edilirler. Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi birer
servet vergileridir.
Tüketim harcamaları da vergi ödeme gücünün göstergelerindendir. Gelir üzerinden
alınan vergiler, tasarruf eğilimini genellikle olumsuz etkilerken, tüketime dayalı vergiler
bireylerin tasarruf eğilimi karşısında tarafsızdır. Katma değer vergisi ve özel tüketim vergileri,
tüketime dayalı vergilerdir.
B-Ödeme Gücünü Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar
Ödeme gücüne ulaşmak için uygulamada bazı tekniklerden yararlanılmaktadır. Bunlar;
en az geçim indirimi, artan oranlılılık ve ayırma prensibidir.
1. En Az Geçim İndirimi
Bildiğimiz gibi, iktidar ilkesi herkesin iktisadi gücü ile orantılı bir biçimde vergi
ödemesi gerektiğini öne sürmektedir. Ancak acaba bir kimsenin vergi ödeme gücü ne zaman
başlar? Bu konuda genel kanı, bir kimsenin vergi ödeme gücünün ancak, fizyolojik varlığını
sürdürebilecek gerekli vasıtaları sağladıktan sonra başlayabileceği şeklindedir. Şu hâlde, geliri
ancak fizyolojik varlığını devam ettirmeye yetecek seviyede bulunan bir kimsenin vergi
ödeme gücü bulunmamakta olup bu kimsenin vergiden muaf kılınması gerekir.
Gelir üzerinden alınan vergilerde uygulanan asgari geçim indirimi uygulamasında,
vergi dışı bırakılacak tutarın nasıl belirleneceği sorusu gündeme gelmektedir. Bunun için
bilimsel kriterlerle birlikte, sosyal ve siyasal faktörler de belirleyici olmaktadır. Konuya
gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında, en az geçim indiriminin vergi hasılatında
azalmaya neden olacağı endişesiyle, bir diğer ifade ile mali gerekçelerle karşı çıkılmakta ya
da mekanizma kabul edilse bile oldukça sembolik tutarda bir indirime gidilmektedir. En az
geçim indirimini savunanlar, uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda üç farklı görüş
ortaya çıkmaktadır. Buna göre;
- Fizyolojik asgari görüşü: özellikle en az geçim indirimini ilk olarak savunan
yazarlarca benimsenen bu görüşe göre, en az geçim indirimi olarak belirlenecek tutarın
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fizyolojik varlığın sürdürülmesine yetecek miktarda olması gerekir. Bir diğer ifade ile,
kişilerin fizyolojik varlıklarını devam ettirecek kadarki gelirlerinin vergi dışı tutulması
gerekir.
- Kültürel asgari görüşü: bu görüş çerçevesinde, çeşitli sosyal sınıfların (işçi, köylü,
sanayici gibi) hayat seviyelerine göre farklı en az geçim indirimi seviyelerinin belirlenip
uygulanması önerilmektedir.
- Medeni asgari görüşü: fizyolojik ve kültürel asgarinin saptanmasının zorluğundan
yola çıkan bir grup düşünür, medeni asgari görüşünü ortaya atmıştır. Buna göre kişiler için
“refah ve beşeri haysiyetin asgari seviyesini sağlayacak” gelir tutarının vergi dışı tutulması
gerekmektedir.
2. Artan Oranlılık
Vergi matrahı arttıkça, matrahın artan dilimlerine uygulanan vergi oranlarının da
artması, artan oranlı vergi tarifesinin kullanılıyor olması anlamına gelmektedir. Bu sistemin
temelinde, gelir arttıkça marjinal faydasının azalması neticesinde, daha fazla gelir elde
edenlerin daha yüksek vergi ödemelerini haklı kıldığı esası yatmaktadır. Teorik olarak gelir
dağılımındaki dengesizlikleri giderme aracı olarak düşünülen artan oranlılığın uygulamada
belirlenmesinde objektif kıstaslar yerine sosyal, siyasi, ekonomik ve mali koşullar ön plana
çıkmaktadır. Artan oranlılık, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi gibi dolaysız vergilerde
uygulanabilmektedir.
3. Ayırma İlkesi
Artan oranlılık ve asgari geçim indiriminde olduğu gibi, ayırma ilkesinin de temel
hedefi, yükümlünün iktisadi gücü ile orantılı bir biçiçmde vergi ödemesine yardımcı
olamaktadır. Artan oranlılık bu amaca hizmet ederken mükellefin gelir düzeyini dikkate
alırken, ayrıma prensibi, gelirin elde edildiği kaynak ile mükellefin sosyal durumu üzerinde
durmaktadır. Bu sistem, emek gelirleri ile sermaye gelirlerinin vergilendirilirken birbirinden
farklı değerlendirilmelerini esas almaktadır.
Ayırma ilkesi çerçevesinde emek ve sermaye gelirlerinin farklı biçimde
vergilendirilmesi gerektiği savı, birtakım gerekçelere dayandırılmaktadır. Emek gelirine göre
sermaye gelirinin daha istikrarlı ve güvenli bir gelir olduğu, sermaye sahibinin sermayesinin
yanı sıra emeğinin de olmasından ötürü, sermayesini kaybetse emeği ile gelir elde
edebileceği, sermaye gelirlerinde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı olanaklarının daha
fazla olduğu vb. gerekçeler, sermaye gelirlerinin emek gelirlerine oranla daha ağır
vergilendirilmesi gerektiği savına temel teşkil etmektedir.
Ayırma prensibinin uygulanmasına karşı çıkan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşler
çerçevesinde, günümüzde sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesiyle emek gelirlerinin de
güvenceye kavuştuğu ve artan oranlılığın uygulandığı bir vergi sisteminde ayrıca ayırma
ilkesine ihtiyaç olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak söz konusu iddianın geçerli olabilmesi
için sosyal güvenlik sisteminin yaygın ve etkin bir biçimde uygulanıyor olması büyük önem
20

taşımaktadır.

21

Uygulamalar
1) Türkiye’de ödeme gücü ilkesini sağlamada hangi araçlar kullanılmaktadır?
Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Vergi adaletini gerçekleştirmede artan oranlı vergiler büyük önem taşır.
Çünkü;………………………………..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vergileme ilkelerini, verginin tanımını, vergilemenin amaçlarını, ödeme
gücünün göstergelerinin neler olduğunu ve ödeme gücüne ulaşabilmede hangi araçlardan
yararlanabileceğimizi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücünün göstergelerinden değidir?
a) Gelir
b) Tüketim
c) Kamu hizmetlerinden yararlanma
d) Tasarruf
2) Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ve subjektif nitelikte bir vergidir?
a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi
c) Emlak vergisi
d) Hiçbiri
3) Vergilemede ödeme gücü ilkesi Anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?
a) Madde 13
b) Madde 26
c) Madde 91
d) Madde 73
4) Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre mali güç ile orantılı olmalıdır?
a) Vergi
b) Resim
c) Şerefiye
d) Vergi benzeri yükümlülükler
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5) Vergi adaletini gerçekleştirmede en etkili olabilecek vergi türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Katma değer vergisi
b) Kişisel gelir vergisi
c) Özel tüketim vergisi
d) Motorlu taşıtlar vergisi
6) Verginin….....…amacına göre, vergiler devlete gelir sağlarken adil ve tarafsız
olmalıdır.
7) Vergilerde mali ilkeler: (1)……;(2)…..ile (3)……ilkeleridir.
8) Dolaysız vergiler adil vergilerdir. (Doğru/Yanlış): çünkü…..
9) Sosyal güvenlik sisteminin gelişmiş olduğu ülkelerde ayırma prensibine gerek
yoktur. (Doğru/Yanlış): çünkü…..
10) Katma değer vergisi dar tabanlı bir vergidir. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) d, 4) a, 5) b.
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2. VERGİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Verginin Tarafları
2.2. Vergiye İlişkin Temel Kavramlar
2.2.1. Vergi Mükellefi
2.2.2. Vergi Sorumlusu
2.2.3. Kanuni Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
2.2.4. Gerçek Vergi Taşıyıcısı
2.2.5. Verginin Konusu
2.2.6. Vergi Mükellefiyeti ve Konusunun Sınırlandırılması
2.2.7. Vergiyi Doğuran Olay
2.2.8. Vergi Matrahı
2.2.9. Vergi Oranı
2.2.10. Vergi Tarifesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Muafiyet ve istisnaların birbirinden farkı nedir?
2) Kanuni vergi mükellefi ne demektir?
3) Vergi sorumlusunun vergi mükellefinden farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Vergiye ilişkin temel
kavramları öğrenmek.
Vergi matrahının ne
olduğunu ve nasıl tespit
edileceğini kavramak.
Vergi konusunun ne anlama
geldiğini öğrenmek ve bu
suretle Türk vergi
sistemindeki vergileri daha
iyi anlamak üzere iyi bir
temel oluşturmak.
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Anahtar Kavramlar


Matrah: Vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği
fiziksel-teknik veya ekonomik-parasal büyüklüktür.
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Giriş
Bu bölümde, vergilemeye ilişkin bazı temel kavramlar ve vergileme sürecine yer
verilecektir. Vergiye ilişkin kavramlar zaman zaman çok benzerlik gösterir. Vergileme
sürecinin iyi anlaşılabilmesi için kavramsal çerçevenin iyi oturması ve benzer nitelikteki
kavramlar arasındaki farklılıkların bilinmesi gerekmektedir. Vergilemeye ilişkin bu temel
kavramlar, her verginin kendi kanununda belirtilmektedir. Burada, söz konusu kavramlar
tanımlanarak kanunlar çerçevesinde örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.
Vergi yükümlülüğü, vergiyi doğuran olay ile başlar; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil
aşamalarından geçerek vergi süreci tamamlanır. Bu çerçevede, kavramsal temellerin ardından,
bir vergilendirme sürecinin nasıl gerçekleştiği anlatılacaktır.
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2.1. Verginin Tarafları
Vergilemede başlıca iki taraf bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; egemenlik hakkına
dayanarak vergi koyma yetkisine sahip olan devlet; ikincisi ise vergi mükellefidir. Vergi
uygulaması, veri alacaklısı ile vergi borçlusu arasındaki borç ilişkisini ifade eder. İlişkinin
alacaklı tarafında devlet veya vergi tarh ve tahsil yetkisine sahip olan kamu tüzel kişileri yer
alır. Vergilendirme/vergi koyma yetkisi, Türkiye gibi üniter sisteme sahip ülkelerde merkezi
devlete aittir. Ancak ABD ve İsviçre gibi federatif yapılı ülkelerde ise hem federal hem de
federe devletlerin vergilendirme/vergi koyma yetkisi bulunmaktadır. Ülkemizde, bina ve arazi
vergisi, çevre ve temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergileri yerel idarelerce tahsil
edilmektedir. Ancak burada yerel idareler, vergiyi yalnızca tarh ve tahsile yetkili
kılınmışlardır. Bir diğer ifade ile söz konusu vergileri koyan idari birim yerel yönetimler
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

2.2. Vergiye İlişkin Temel Kavramlar
Vergi, içinde pek çok unsuru barındıran karmaşık bir olgudur. Günlük yaşamda,
vergiye ilişkin birçok kavram duyarız. Verginin konusu, yükümlüsü, matrahı vb. ifadeler,
bunlar arasında belki de en çok karşılaştıklarımızdır. Vergiyi iyi anlayabilmek için söz konusu
kavramların anlamını bilmemiz ve zaman zaman birbirine çok yaklaşan bu kavramları
ayırdedebiliyor olmamız gerekir. Bu kavramları kısaca ele alalım:
Vergi uygulamasının diğer tarafında ise vergi borçlusu yer alır. Vergi borçlusu
(mükellef), vergi alacaklısına göre biraz daha komplike bir kavramdır. Mükellefiyete ilişkin
bu kavramları kısaca açıklayalım.

2.2.1. Vergi Mükellefi
Vergi mükellefi; kanunun, vergi alacağının doğumunu bağladığı olay ile ilişkisi
nedeniyle vergiyi geliri veya servetinden ödemek zorunda olan kişi ve kurumlardır. Bir diğer
ifade ile mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel
kişidir. Verginin kanuniliği ilkesi gereği, kimin vergi mükellefi olduğu ilgili kanunda açıkça
belirtilir.
Mükellefin birincil görevi vergiyi ödemektir. Vergi hukukunda bu ödeve, maddi ödev
denir. Ancak vergi kanunlarıyla mükelleflere, maddi ödevin yanı sıra şekli bazı ödevler de
verilmiştir. Örneğin; işe başlama, işten ayrılma, defter tutma, belge ve kayıt düzenine uyma,
defter ve belgeleri saklama ve sorulduğu takdirde bilgi verme gibi ödevler, mükelleflerin şekli
ödevleri arasında yer almaktadır.

2.2.2. Vergi Sorumlusu
Vergi mükellefi ile birarada ele alabileceğimiz bir diğer kavram da vergi
sorumlusudur. Tanım itibarıyla vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi
dairesine karşı muhatap olan kişidir. Esasen, mükellefler vergi ödevinin yerine
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getirilmesinden kendileri sorumludurlar. Ancak, bazı durumlarda bu ödevlerinin yerine
getirilmesi görevi kanun koyucu tarafından üçüncü kişilere yüklenir. Bu durumda mükellefler,
verginin asıl borçlusu olmaya devam ederler, ancak, vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden
başkaları sorumlu olur.
Bazı hâllerde, mükellefin, vergi ödeme ve vergi ile ilgili diğer şekilsel ödevlerini
yerine getirme sorumluluğu, kanun koyucu tarafından vergi sorumlusu denilen üçüncü kişilere
verilmiş olmaktadır. Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmek durumunda
olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine
getirmekten sorumlu tutulmuşlardır. Örneğin; bir işverene ve belirli bir iş yerine bağlı olarak
çalışanlar gördükleri hizmet karşılığında aldıkları ücret üzerinden Gelir Vergisi ödemek
zorudadırlar. Yani, bu şekilde ücret elde edeneler vergi mükellefidirler. Ancak, bu ücreti elde
edenlerin ödemeleri gereken vergilerin kesilip belirli bir süre içinde ilgili vergi dairesine
bildirilmesi ve ödenmesi görevi işverene yani, ücret elde eden kimseyi yanında çalıştırana
aittir. Bu örnekteki ücret geliri elde eden kimse vergi mükellefi, işveren ise vergi
sorumlusudur.
Gelir vergisinde, çok sayıda mükellefin vergisinin ayrı ayrı tarh edilmesi yerine, daha
az sayıdaki ödeme yapan kişinin muhatap alınması daha ekonomik, basit ve güvenli bir
yöntem olmaktadır.

2.2.3. Kanuni Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
Kanuni vergi yüklenicisi/taşıyıcısı, kanun koyucunun vergi yükünü taşımasını istediği
kişidir. Kanuni vergi yüklenicisi, bazen vergi mükellefi ile aynı kişidir, bazen de kanun
koyucunun iradesine göre ondan daha farklı biri olur. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu’na göre
kanuni vergi yüklenicisi gelir elde eden gerçek kişilerdir. Gelir vergisi bakımından, vergi
mükellefi ile kanuni vergi taşıyıcısı aynı kişidir.
Ancak katma değer vergisi ile özel tüketim vergisinde durum farklıdır. Söz konusu
vergilerde, verginin kanuni yüklenicisi, kanunda mükellef olarak tanımlanan kişi değil, vergi
konusu mal ve hizmetleri talep eden/satın alan tüketicilerdir. Tüketicilerin sayıca çokluğu ve
bunun neticesinde ortaya çıkabilecek denetim zorluğu, bu vergilerde, mükellef ile kanuni
vergi taşıyıcısını farklılaştırmayı gerekli kılmaktadır. Katma Değer Vergisi, tüketiciler yerine
verginin kanuni mükellefi olan işletmelerden tahsil edilir; işletmeler ise mükellef sıfatıyla
ödedikleri bu vergiyi, daha sonra, söz konusu malın fiyatına ilave ederek tüketicilere
devrederler. Vergi yansıması denilen bu mekanizma aracılığıyla vergi, kanunda tanımlanan
mükellef tarafından vergi idaresine ödendikten sonra, kanun koyucunun iradesi
doğrultusunda, kanuni vergi yüklenicisine devredilmiş olur.
Ödediği vergiyi yasalara dayanarak başkasına yansıtan (aktaran) kişi aracı mükellef /
yükümlü olarak adlandırılır. Yukarıda verdiğimiz Katma Değer Vergisi örneğinde vergiyi
devreden kimseler aracı yükümlüdürler. Yine benzer bir örneği gümrük vergisinde de vermek
mümkündür. İthal edilen bir otomobilin gümrük vergisini ithalatçı öder, daha sonra
otomobilin yurt içi fiyatına gümrük vergisi tutarını ekleyerek otomobili yurt içinde satın alana
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vergiyi yansıtır.

2.2.4. Gerçek Vergi Taşıyıcısı
Nihai vergi yüklenicisi veya taşıyıcısı da denilen gerçek vergi taşıyıcısı, vergiyi en son
ödeyen, yüklenen ve bir başkasına yansıtamayan kişidir. Daha önce de tanımladığımız gibi,
mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen, yani vergiyi ödemesi gereken
kişidir. Ancak piyasa ekonomisinde, bir kimsenin ödediği verginin yükünü mutlaka
kendisinin taşıması söz konusu olmayabilir. Kanun koyucunun yükümlü kılmak istediği bu
kişi, piyasa koşullarından yararlanarak, ödediği vergi yükünü yansıma mekanizması ile
kısmen ya da tamamen üçüncü kişilere yansıtabilir. Söz konusu yansıma mekanizması bazen
kanun koyucunun iradesi ile gerçekleşir. Yani, kanun koyucu da aslında, kanuni vergi
taşıyıcısı konusunda verdiğimiz örneklerde olduğu gibi, kanunda mükellef olarak tanımlanan
kişiyi değil, başkalarını vergilendirmek istiyordur. Ancak, tıpkı KDV örneğinde olduğu gibi,
kolaylık olması açısından vergiyi daha az sayıdaki kanuni mükelleften tahsil eder. Fakat,
bazen de, yansıma mekanizması kanun koyucunun iradesi dışında gerçekleşir ve vergi yükünü
taşıması istenen kişiler, yansıma mekanizması vasıtasıyla bu yükü başkalarına devrederler.
İşte gerçek vergi taşıyıcısı, kanun koyucunun iradesi dahilinde olsun ya da olmasın,
piyasa şartlarında gerçekleşen yansıma mekanizması neticesinde vergi yükünü nihai olarak
yüklenen kişidir.

2.2.5. Verginin Konusu
Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak
verginin kaynağını oluşturan iktisadi unsurdur. Bir diğer ifade ile, vergi neyin üzerinden
alınıyor ise konu odur. Verginin konusu bir mal, gelir, sermaye, olay, iş veya işlem olabilir.
Vergi ödeme gücünün göstergelerinden olan gelir, servet ve tüketim, temel vergi konularını
oluşturur.
Türk vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerden hareketle, verginin konusuna
örnekler verebiliriz. Sistemimizde yer alan ve en temel vergilerden biri olan Gelir vergisinin
konusu, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirdir. Kurumlar vergisinin
konusunu ise safi kurum kazancı oluşturur. Emlak vergisi kapsamında yer alan bina vergisinin
konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar; Arazi vergisinin konusu ise Türkiye sınırları
içinde yer alan arazi ve arsalardır.
Verginin neyin üzerinden alınacağı, yasa koyucu tarafından belirlenmekte olup,
yasalarda gösterilmiş olmadıkça herhangi bir unsuru ya da işlemi vergilendirmeye imkân
yoktur. Bu duruma verginin kanuniliği ilkesi adı verilir. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü
gibi, her verginin konusunun ne olduğu, ilgili vergi kanunlarında açıkça belirtilmektedir.
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2.2.6. Vergi Mükellefiyeti ve Konusunun Sınırlandırılması: Muafiyet
ve İstisnalar
Kanun koyucu tarafından belirli bir verginin mükellefi olarak tanımlanan bazı kişi ve
kurumların, yine kanun koyucunun iradesi doğrultusunda o verginin kapsamı dışında
bırakılmasına muafiyet adı verilir. Bir diğer ifade ile muafiyet, vergi yasalarına göre esas
itibarıyla vergiye tabi olması gerekirken mükellefin, kısmen veya tamamen, geçici veya
sürekli, şarta bağlı veya şartsız olarak vergi dışında tutulması olayıdır. Türkiye’de Gelir
Vergisi Kanunu’ndaki esnaf muaflığına ilişkin maddeye göre, belli bir işyeri açmaksızın
gezici olarak perakende ticaret veya küçük sanat işiyle uğraşanlar gelir vergisi dışına
çıkarılmışlar yani vergiden muaf kılınmışlardır.
Diğer taraftan, verginin konusu da sınırlandırılabilir. Vergi kanunlarına göre esas
olarak vergilendirilmesi gereken bazı vergi konuları kısmen veya tamamen, geçici veya
sürekli, şarta bağlı veya şartsız olarak vergi dışı tutulabilir. Örneğin Emlak vergisinde, konut
olarak inşa edilen binaların vergi değerinin dörtte biri, beş yıl süreyle vergi dışı bırakılır.
Vergi konusuna getirilen bu sınırlamaya istisna denilmektedir.
Vergi istisna ve muafiyetlerine, vergi harcaması denilmektedir. Bunlar, devletin belirli
ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için bazı kesimlere sağladığı ayrıcalıklardır. Devlet,
ekonomik ve sosyal bazı amaçlarla, bir anlamda mali amaçtan vazgeçmektedir. Muafiyet ve
istisnalar, yararlananların vergi yükünü kısmen veya tamamen hafifleterek vergi avantajı
sağlarlar; belli faaliyetlerin geliştirilmesine veya kişi ya da firmaların belli işlere girmeleri
yönünde teşvik edilmelerine sebep olurlar. Sonuçta vergi istisna ve muafiyetleri vergi teşvik
araçları olarak kullanılır.

2.2.7. Vergiyi Doğuran Olay
Verginin kanuniliği ilkesi gereğince vergi alacağı kanundan doğmaktadır. Devlet
lehine bir alacağın doğması için bazı koşulların ortaya çıkması gerekir. Vergi Kanunu’nda,
vergi konusunun ve mükellefinin belirtilmesi, vergi borcunun ortaya çıkması için yeterli
değildir. Konu ve yükümlü arasında kanunun aradığı koşullar ve hukuki ilişkinin, bir diğer
ifade ile vergiyi doğuran olayın doğmuş olması gerekir. O hâlde vergiyi doğuran olay,
devletin vergi alacağının doğması için, verginin konusu ile mükellefi arasında, kanunun
aradığı şartların ve ilişkinin doğmasıdır.
Vergiyi doğuran olay, bir hukuki durumun oluşması, bir maddi olayın gerçekleşmesi,
bazı hak ve menfaatlerin doğması ya da bir şartın gerçekleşmesi şeklinde oluşabilir. Motorlu
taşıtlar vergisinde taşıtın gerçek veya tüzel kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, katma değer
vergisinde malın teslimi, hizmetin ifası, gelir vergisinde gerçek kişinin gelir elde etmesi,
çeşitli vergiler açısından vergiyi doğuran olaya verebileceğimiz örneklerdir.

2.2.8. Vergi Matrahı
Vergi konusu ile matrahı, çoğu zaman karıştırılan benzer nitelikli kavramlardır. Ancak
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verginin konusu nitel, kalitatif bir kavram olduğu hâlde, verginin matrahı nicel, kantitatif bir
kavramdır. Matrah, vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği
fiziksel-teknik veya ekonomik-parasal büyüklüktür. Birinci durumda vergi ağırlık, sayı,
hacim, yüzölçümü, uzunluk, alkol derecesi gibi teknik büyüklükler üzerinden hesaplanır. Bu
tür vergilere spesifik vergiler adı verilir. İkinci hâlde vergi, fiyat veya bedel gibi ekonomik
miktarlar, değerler üzerinden hesaplanıp alınır. Bu tür vergiler ekonomik miktarlara
dayandığı, ekonomik değerler üzerine oturduğu için değere dayalı vergiler, advalorem
vergiler adını taşır.
Görüldüğü gibi, verginin konusu ve matrahı iki ayrı kavramdır. Örneğin Gelir
Vergisinde verginin konusu gelir, matrahı ise gelirin safi tutarıdır. Yine, bina vergisinin
konusu binanın kendisi olduğu hâlde, matrahı binanın değeridir. Bazı vergilerde konu ve
matrah birleşir; 1952 yılına kadar Türkiye’de uygulanmış olan yol vergisi örneğinde olduğu
gibi baş vergilerinde vergi konusu ve matrahı yükümlünün kendisi yani fiziki varlığıdır.

2.2.8.1. Vergi Matrahının Tespiti Usulleri
Vergi matrahı, çeşitli yöntemlerle belirlenir. Bu yöntemler kısaca aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
- İdarece Takdir Usulü
Vergi matrahı, idare tarafından her mükellef için ayrı ayrı takdir ve tespit edilmektedir.
Geçmişte yaygın olarak uygulanmış olan bu yöntem, idare elemanlarının öznel değer
yatılarının etkisine açık olması, mükelleflere ait gizli bilgilerin açıklanmasına yol açması ve
bu suretle vergi psikolojisine aykırı olması ve vergilemede eşitlik ve adaleti sağlamada
yetersiz kalması gibi nedenlerle günümüzde oldukça sınırlı çerçevede kullanılmaktadır.
Türkiye’de 1942 yılında uygulanan Varlık Vergisi’nde kullanılan yöntemdir; bu yöntem
giderek terk edilmekle beraber bazı durumlarda tamamlayıcı nitelikte kullanılmaktadır.
- Karine veya Dış Belirtiler Usulü
Bu usul, idarenin bazı dış belirtilerden yararlanarak vergi matrahını belirlemesini
içerir. Uygulanması kolay olmakla beraber bu yöntemle vergilendirmenin adil olması için
matrah göstergesi olarak seçilen unsurların matrah hakkında gerçeği yansıtması gerekir.
Fransa’da bir dönem uygulanan kapı ve pencere vergisi karine usulünün tipik bir örneğidir.
Bu verginin uygulandığı dönemde, mükellefin vergi ödeme gücünün göstergesi olarak evinin
kapı ve pencere sayısı esas alınmıştır.
- Götürü Usul
Götürü usul, vergi matrahının ya da giderlerin, objektif ölçütlere göre, genel olarak
tespitini ifade etmektedir. Matrahın götürü olarak belirlenmesi, idare tarafından oluşturulan
komisyonlarca gerçekleştirilir ve matrah çeşitli mükellef grupları itibarıyla tespit edilir.
Matrahın götürü usulde tesbiti; toplumun sosyal, kültürel, iktisadi ve ahlaki yapısı sonucu,
beyan usulünde başarılı olunamayacağı düşünülüyorsa başvurulan bir yöntemdir.
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Vergi matrahının götürü usule göre tespitinin yanısıra, bazen de giderler götürü olarak
hesaplanmaktadır. Örneğin, gayrimenkul niteliğindeki mallarını kiraya verenler, gerçek
giderler yerine, isterlerse, yıllık hasılatlarının yüzde 25’ini götürü gider olarak indirebilirler.
- Basit Usul
Türkiye’de 1999 yılında ticari kazancın belirlenmesinde götürü usul kaldırılınca
başvurulan bir yöntemdir. Ticari kazanç sahipleri bir yıllık hasılat ve giderlerine ilişkin
belgeleri yıl sonunda bağlı oldukları meslek odasının bu işle görevlendirilmiş bürosuna
götürmekte; büroda Maliye Bakanlığı’nın belirlediği esaslara göre mükellefin beyan edeceği
matrah tespit edilmektedir. Mükellef defter tutmamakta, gerçek kazancı üzerinden götürü
yönteme göre daha adil bir vergileme yapılmaktadır.
- Beyan Usulü
Mükellefin bir takvim yılı içindeki tüm gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydetmesi,
vergi matrahını vergi yasalarında belirtilmiş esaslara göre kendisinin belirlemesi ve bir
beyanname ile vergi idaresine bildirmesi esasına dayanır. Matrah tespit yöntemlerinin en
gelişmiş şeklidir. Bu usulde, beyan edilen matrahın doğru olduğu kabul edildiğinden, idarenin
matrahın belirlenmesinde herhangi bir rolü yoktur. Bununla birlikte, idarenin sıklıkla
uygulayacağı vergi denetimleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunan mükelleflerin tespit
edilmesini sağlayarak, doğru beyanda bulunulmasını teşvik edebilir.

2.2.9. Vergi Oranı
Genel olarak ifade etmek gerekirse, vergi miktarı ile matrah arasındaki orana vergi
oranı denilmektedir. Bir diğer ifade ile vergi oranı, vergi miktarının matrahın yüzde veya
binde değeri olarak ifadesidir.

2.2.10. Vergi Tarifesi
Vergi tarifesi, vergi borcunun hesaplanabilmesi için matraha uygulanan ölçülerdir.
Vergi oranı ile de çok yakın ilişkide olan vergi tarifesi, esasen çeşitli matrahların ve oranların
birlikte gösterildiği bir cetveldir. Türk vergi sisteminde gelir vergisi, özel tüketim vergisi,
motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi birçok vergi, tarifeye dayalı olarak
hesaplanır.
Özel tüketim vergisinde, farklı türdeki tüketim malları için dört ayrı liste hâlinde
düzenlenen tarife mevcuttur. Bu tarifede, vergi kapsamındaki kimi mallar için değerine göre
uygulanacak oranlar; kimi için ise sayı, ağırlık veya hacmine göre uygulanacak sabit tutarlar
belirtilmiştir. Kısaca, özel tüketim vergisinde değer esasına dayalı tarifelerle, spesifik
tarifelere birlikte yer verilmiştir.
Vergi matrahı ile ortalama vergi oranı arasındaki ilişkiye göre, vergi tarifeleri çeşitli
şekillerde uygulanabilir. Bunlar; tek oranlı (düz veya sabit oranlı), artan oranlı (müterakki),
tersine artan oranlı ve azalan oranlı tarifelerdir. Söz konusu tarife türlerini kısaca ele alalım:
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- Tek oranlı tarife: Ortalama vergi oranının matrahtaki değişiklikler karşısında sabit
kaldığı tarife tipidir. Matrah artsa bile vergi oranı değişmez. Örneğin Türkiye’de kurumlar
vergisi oranı, kurum kazancının %20 sidir. Matrahın her düzeyinde uygulanan vergi oranı
aynıdır. Matrah arttıkça ödenecek vergi miktarı mutlak olarak artar ama oransal olarak sabit
kalır.
- Artan Oranlı tarife: Vergi matrahı arttıkça, ortalama vergi oranının da arttığı tarife
tipine artan oranlı tarife denilmektedir. Bu tarife tipinde, vergi matrahı ile vergi oranı arasında
doğru yönlü bir ilişki bulunur. Örnek olarak,
Gelirin ilk 1000 TL sı için %15
Sonraki 2000 TL için %20 oranları uygulanıyorsa,
2000 TL kazanç sahibi gelirinin 1000 TL sı için 150 TL; kalan 1000 TL için de 200
TL; toplam 350 TL vergi öderken;
3000 TL kazanç sahibi gelirinin 1000 TL sı için 150TL; kalan 2000 TL için de 400
TL; toplam 550 TL vergi öder.
Ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artışa eşit ise, düz artan oranlı tarife;
ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artıştan büyük ise, çoğalan artan oranlı tarife;
ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artıştan daha küçük ise, azalan artan oranlı tarife
söz konusu olur.
- Tersine Artan Oranlı Tarife: Bu tür vergi tarifelerinde, artan oranlı tarifelerin
aksine yükümlülerin geliri arttıkça, vergi oranlarının giderek azaldığı görülmektedir. İşte, bu
tür tarifelere tersine artan oranlı (ric’i) tarife adı verilir. Tersine artan oranlı vergi tarifeleri,
mükelleflerin taşıdıkları vergi yükü ile toplam gelirleri arasında bir karşılaştırma yapmak
suretiyle kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkmıştır. Yoksa, vergi tarifesi, tersine artan oranlı
şekilde geliştirilmiş değildir. Gelir arttıkça, gelire nazaran vergi oranının düşmesi etkisini
yaratan bu uygulama, vergi adaletine terstir. Çünkü, ödeme gücü ile vergi miktarı arasında bir
ilişki kurulmamaktadır. Katma Değer Vergisi, ric’i karakterli bir vergidir.
- Azalan Oranlı Tarife: vergi matrahı ile vergi oranı arasında ters yönlü bir ilişkinin
olduğu tarife tipidir. Vergi matrahı yükseldikçe vergi oranının azaldığı; dolayısıyla gelir
seviyesi yükseldikçe ödenen vergi miktarının oransal olarak azaldığı bir durumu ifade eder.
Örnek olarak,
Gelirin ilk 1000 TL’si için %15
Sonraki 2000 TL’si için %10 oranları uygulanıyorsa,
2000 TL kazanç sahibi gelirinin 1000 TL’si için 150 TL; kalan 1000 TL için de 100
TL; toplam 250 TL vergi öderken;
3000 TL kazanç sahibi, gelirinin 1000 TL’si için 150 TL; kalan 2000 TL için de 200
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TL; toplam 350 TL vergi öder.
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Uygulamalar
1) Muafiyet ve istisnaların vergi adaleti bakımından sakıncalarını araştırınız
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Uygulama Soruları
1) Gelir dağılımında adaleti sağlama bakımından artan oranlı tarife en etkin vergi
tarifesi türüdür. Çünkü……………

42

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vergiye ilişkin kavramsal temeller ele alınmıştır. Vergi yükümlülüğünün,
vergiyi doğuran olay ile başladığı ifade edilmiş, vergi matrahının ne anlama geldiği ve matrah
tespit usullerinin neler olduğu anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
ad verilir?

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişiye ne

a)

Vergi yükümlüsü

b)

Vergi sorumlusu

c)

Nihai vergi taşıyıcısı

d)

Vergi alacaklısı

2)

Aşağıdakilerden hangisi değer esaslı matrahın özellikleri arasında yer alır?

a)

Teknik büyüklüklere dayalıdır

b)

Fiziksel büyüklüklere dayalıdır

c)

Miktar esasına göre düzenlenmiştir

d)

Parasal büyüklüklere dayalıdır

3)

Vergi oranı arttıkça, ortalama vergi oranının da arttığı tarife tipine ne ad

a)

Düz oranlı tarife

b)

Spesifik tarife

c)

Artan oranlı tarife

d)

Ric’i tarife

verilir?

4)
Kanun koyucu tarafından vergi kanunlarında mükellef olarak tanımlanan
kişilerin vergi dışı bırakılmalarına ne ad verilir?
a)

İstisna

b)

Muafiyet

c)

İltizam

d)

Mültezim
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5)
Vergi borcunun hesaplanmasına esas teşkil eden miktar veya değer
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Vergi tarifesi

b)

Vergiyi doğuran olay

c)

Vergi matrahı

d)

Vergi tahakkuku

6) Spesifik vergiler, ………üzerinden alınan vergilerdir; örneğin……
7) Verginin konusu, ………….şeklinde tanımlanır.
8) Vergi sorumlusu,………..şeklinde tanımlanır.
9) Nihai vergi yüklenicisi aynı zamanda gerçek vergi taşıyıcısıdır. (Doğru/Yanlış);
çünkü…..
10) Vergi tahsil edilirken yapılan harcamalara vergi harcaması denir. (Doğru/Yanlış)
Çünkü…..

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) c
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3. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE VERGİ KANUNLARININ
UYGULANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Vergi Hukukunun Kaynakları
3.1.1. Yasama Organından Doğan Kaynaklar
3.1.1.1. Anayasa
3.1.1.2. Kanun
3.1.1.3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
3.1.2. Yürütme Organından Doğan Kaynaklar
3.1.2.1. Kanun Hükmünde Kararnameler
3.1.2.2. Bakanlar Kurulu Kararları
3.1.2.3. Tüzük
3.1.2.4. Yönetmelik
3.1.2.5. Genel Tebliğ
3.1.2.6. Genelge
3.1.2.7. Özelge
3.1.3. Yargı Organından Doğan Kaynaklar
3.1.3.1. Anayasa Mahkemesi Kararları
3.1.3.2. İçtihadı Birleştirme Kararları
3.1.3.3. Diğer Yargı Kararları
3.2. Vergi Kanunlarının Uygulanması
3.2.1. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
3.2.2. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları nelerdir?
2) Uluslararası vergi anlaşmalarının yürürlüğe girişi nasıl olur?
3) Özelge ve genelge arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Vergi hukunun kaynaklarını
öğrenmek ve böylelikle
verginin hukuki temelini
anlamak.
Anayasanın vergileme
açısından önemini kavramak
ve hangi vergileme
ilkelerine atıf yaptığını
öğrenmek.
Vergi kanunlarının ne zaman
yürürlüğe gireceğini ve ne
zaman yürürlükten
kalkacağını öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Vergi kanunlarının mülkiliği ilkesi: Kanunların mülkiliği (yerselliği) ilkesi,
devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan (kendi tabiiyetinde olsun veya olmasın) herkesi
vergiye tabi kılmasını ifade eder.
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Giriş
Bu bölümde vergilemenin hukuksal temelleri ele alınacak ve bu çerçevede vergi
hukukunun kaynakları incelenecektir. Yasama ve yürütme organından doğan kaynaklar ayrı
ayrı ele alındıktan sonra vergi kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması konularına
yer verilecektir.
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3.1. Vergi Hukukunun Kaynakları
Vergi, devlet ya da vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşları tarafından, fert ve
kurumlardan, hukuki cebir altında, belirli kurallara göre ve karşılıksız olarak alınan iktisadi
değerlerdir. Görüldüğü gibi, vergi olayında bir tarafta aktif vergi süjesi devlet, diğer tarafta
pasif vergi süjesi fert ve kurumlar bulunmaktadır. Devletle kişiler arasındaki bu ilişki,
hukuken meşru otoriteler tarafından ve usulüne uygun olarak konulan hukuk kurallarına göre
düzenlenmiştir. Vergi mükellefleri ile devlet arasında vergi olayından dolayı ortaya çıkan
ilişkileri düzenleyen hukuk dalına “vergi hukuku” adı verilmektedir.
Vergi hukukunun kaynaklarını çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Ancak
yasama, yürütme ve yargıdan doğan kaynaklar şeklinde yapılan ve devlet organlarını esas alan
sınıflandırma en güncel ve yaygın sınıflandırma türüdür.

3.1.1. Yasama Organından Doğan Kaynaklar
Yasama organ doğan kaynaklar Anayasa, Kanun ve Uluslararası Vergi Anlaşmaları
olarak üç başlık altında ele alınabilir.

3.1.1.1. Anayasa
Vergi ile ilgili düzenlemeler, dayanağını Anayasadan almaktadır. Vergi koyma
yetkisine ve bu yetkinin kullanımında dikkate alınması gereken temel felsefe Anayasalarda
yer almaktadır.
Anayasa’nın vergiye ilişkin düzenlemesi “Vergi Ödevi” başlığı taşıyan 73.
maddesinde yapılmıştır. Buna göre:
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
Anayasa’nın 73. maddesinde esasen verginin temel ilkelerine yer verilmiştir. Vergi
devlete kaynak sağlamak amacıyla alınsa da, bir hukuk devletinde vergilendirmenin temel
ilkelerinin gözetilmesi, vergi kanunlarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve
böylece hukuki güvenliğin sağlanması gerekir. Kanunların aşağıda açıklanan anayasal
düzeyde belirlenmiş temel ilkelere aykırılık göstermesi hâlinde, usulüne uygun başvuru
üzerine, Anayasa Mahkemesince iptal edilir.
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Anayasal düzeyde getirilen ilkeler şu şekilde özetlenebilir;
Genellik ilkesi: Vergide genellik ilkesi hiçbir ayırım gözetilmeksizin herkesin vergi
ödemesini ifade eder. Verginin alınmasında cins, ırk, din, sınıf, aile, zümre, siyasi inanç,
felsefi düşünce, mezhep vb. konular açısından mükellefler arasında ayırım yapılamaz. Söz
konusu ilke, vergiyi doğuran olayla ilişki kuran herkesin kanun önünde eşit olduğunu
göstermektedir. Çeşitli vergi kanunları ile getirilen muaflık ve istisnalar genellik ilkesinin
kapsamını daraltmakla beraber bu uygulamaların genellik ilkesini devre dışı bıraktığı
söylenemez.
Karşılıklılık ilkesi: Vergi, kamu giderlerini karşılamak için alınır. Verginin alınma
amacının kamu giderlerini karşılamak olduğunu belirtmek verginin mali amacını ortaya
koyar. Bu hüküm çerçevesinde, vergi almanın temel amacı kamu hizmetlerinin sürdürülmesi
ve kamu giderlerinin karşılanması olarak ortaya konur. Buna genel karşılıklılık ilkesi denebilir.
Ancak bu karşılığın özel menfaate yönelik bir karşılık olmadığını ifade etmek gerekir.
Mali güce dayanma ilkesi: Verginin mali güce göre alınması ilkesi, esas itibariyle,
vergilemenin mükelleflerin ödeme güçlerinin dikkate alınması suretiyle yapılmasını öngörür.
Bir diğer ifade ile, bir verginin mali güce göre alınması demek, verginin kişilerin ekonomik
ve kişisel durumlarına göre alınması demektir. Anayasa’da mali gücün ne olduğu
tanımlanmamakla beraber, daha önce de belirttiğimiz gibi teorik çerçevede mali gücün temel
göstergeleri gelir, servet ve harcama şeklinde ifade edilebilmektedir. Verginin ödeme gücünü
temsil eden konular üzerinden alınmasına “mali güce dayanma ilkesi” denir.
Adalet ilkesi: Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı esastır. Bu esas, güçsüzleri
güçlüler karşısında korumayı ifade eden sosyal devlet ilkesinin en etkin uygulama biçimini
gösterir. Vergi yükünün adaletli dağılımını hayata geçirilmesi ile ödeme gücüne göre alınması
arasında sıkı bir ilişki vardır. Vergilemede adalete ulaşabilme noktasında dolaysız vergiler
açısından emek (ücret) gelirlerinin sermaye gelirlerine göre farklı vergilendirilmesi, vergi
tarifesinin artan oranlı olması, en az geçim indirimi, sakatlık hâlinin dikkate alınması, dolaylı
vergiler açısından farklılaştırılmış mal ve hizmet grupları yanında farklılaştırılmış oranların
uygulanması ve her iki vergi grubu açısından belirli istisna ve muaflıkların tanınması çok
önemli bir yer işgal etmektedir.
Eşitlik ilkesi: Eşitlik ilkesi mali güce dayanma ve adalet ilkesinin bir karması olarak
karşımıza çıkar. Eşitlik ilkesiyle mali gücü aynı olanlardan aynı verginin alınması (yatay
eşittik), mali gücü farklı olanlardan farklı vergi alınması (dikey eşitlik) ifade edilir. Bir başka
ifadeyle gelir, servet ve harcamaları aynı olanlardan alınan vergi miktarları da aynı olacaktır.
Böylece kanun önünde eşitlik kavramına da ulaşılmış olmaktadır. Buna karşılık gelir, servet
ve harcamaları farklı olan kişilerden farklı vergi alınacaktır. Eşitlik ilkesinin hayata
geçirilmesi açısından adalet ilkesinin önemli bir yeri vardır. Başlıca göstergeleri, gelir, servet ve harcama olarak kabul edilen ve mükelleflerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre
vergi alınması anlamına gelen mali güç ilkesi aynı zamanda vergide dikey eşitlik ilkesinin
uygulama aracıdır. Böylece ödeme gücü aynı olanların aynı, ödeme gücü farklı olanların ise
farklı vergi ödemesi sağlanabilecektir.
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Kanunilik ilkesi: Kanunilik ilkesi, devletin vergilendirme yetkisini herbir vergiye
ilişkin olarak ayrı bir kanun çıkartmak suretiyle kullanmasıdır. “Vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü, vergi
hukukunda kanunilik ilkesinin bir yansımasıdır. Verginin kanunla konulması verginin
mükellefinin, konusunun, vergiyi doğuran olayın, muaflık ve istisnaların, matrahının,
oranının, tahsil zamanı ve şekilleri vb. temel unsurların kanunlarca belirlenmesi demektir.
Verginin kanunlarca belirlenmesi, “kanunsuz vergi olmaz” ilkesinin tersten bir ifadesi olan
“kanunilik” ilkesidir. Verginin kanuniliği ilkesi bizi vergileme alanında yürütme organının
ve idarenin yetkili kılınamayacağı sonucuna götürür. Verginin kanuniliği, vergilendirme
yetkisinin yalnızca yasama organına ait olduğu ve bu organ dışındaki bir organa
devredilemeyeceği anlamına gelir.
Kanunilik ilkesi vergi miktarının, tarh ve tahsil zamanlarının mükellefler ve idare
tarafından belli ve kesin olmasını ifade eden vergilendirmede belirlilik ilkesinin hayata
geçirilmesinde çok önemli role sahiptir. Kişiler gelecekte tabi olacakları vergi yükünü
önceden bilirlerse geleceğe yönelik güvenli karar verirler. Böylelikle idarenin keyfi, sınırsız
hareketlerinin önüne geçilerek kişi özgürlükleri devlete karşı korunmuş olur. Vergilerin
kanunla alınması keyfi, takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı uygulamaları önlemesi nedeniyle
mükelleflere güvence sağlar.
Verginin kanuniliği ilkesi, bir başka deyişle, vergi ve diğer mali yükümlülüklerin
kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması “Magna Carta”dan itibaren tüm dünyada
olduğu gibi, ülkemizde de kabul edilen temel anayasal vergilendirme ilkelerindendir.

3.1.1.2. Kanun
Vergi hukukunun yasama organından doğan bir diğer kaynağı “kanun”dur. Bilindiği
gibi kanun, yasama organının belirli usul ve kaidelere göre hazırladığı soyut, sürekli, yazılı
hukuk kurallarıdır.
Anayasamız 73. maddesinde vergi, resim ve harçların kanunla konulacağına ilişkin bir
hüküm getirmiş ve kanun olmadan vergi koymanın, kaldırmanın veya değiştirmenin mümkün
olmadığını belirtmiştir. Vergilerin mutlaka bir kanuna dayanması gerektiği ilkesinde “vergide
kanunilik” ilkesi denir. Bu ilke ile kanunlar, vergi hukukunun Anayasa’dan sonra gelen en
önemli kaynağı hâline gelmişlerdir.
Vergi kanunları da diğer kanunlar gibi genel ve soyut hükümler getiren metinlerdir.
Ancak vergi kanunlarının diğer kanunlardan farklı olan önemli bir özelliği bulunmaktadır. Bu
özellik, vergi kanunlarının uygulanabilmesinin ön izne tabi olmasıdır.
Vergi kanunları diğer kanunlardan farklı olarak, Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdikten sonra sürekli bir şekilde uygulanamamaktadırlar. Bu durum vergi
kanunlarının Bütçe Kanunu ile yakın ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bütçe Kanunu, yıllık
olarak kamu gelirlerinin toplanmasına “izin” ve kamu harcamalarının yapılmasına “yetki”
veren bir kanundur.

54

Vergi kanunlarının her yıl uygulanabilmesi için Bütçe Kanunu’nun (C) cetvelinde yer
alması ve bu vergilerin tahsil edilmesi için izin verilmesine “bütçeden ön izin” ilkesi denir. O
hâlde uygulama açısından Vergi Kanunu’nun tek başına varlığı yeterli olmamakta ve ilgili
yılın Bütçe Kanunu’nun (C) cetvelinde de Vergi Kanunu’nun yer alması gerekmektedir. Bir
başka ifadeyle kanun olarak var olan bir vergiye Bütçe Kanunu’nun (C) cetvelinde yer
verilmemişse o vergi veya vergilere dayanılarak işlem ve tahsilat yapılamayacaktır.

3.1.1.3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Küreselleşmenin doğal bir neticesi olarak, ülkelerarası siyasal, sosyal, kültürel ve
ekonomik ilişkiler hızla artmaktadır. Ülkelerarasındaki bu tür ilişkiler genellikle uluslararası
anlaşmalar yoluyla belirli esaslara oturtulmaktadır.
Ülkemiz adına yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla anlaşmaları imzalama
yetkisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanına aittir. Uluslararası anlaşmaların
yürürlüğe girmesinde genel kural; imzalanan bir anlaşmanın TBMM’nin bir kanunla uygun
bulmasına ve Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmî Gazete’de yayınlanmasına bağlanmıştır.
Ancak istisnai olarak; ekonomik, ticari, teknik ilişkileri düzenleyen süresi bir yılı aşmayan
anlaşmalar, devlet mâliyesi bakımından bir yük getirmemek, kişi hâllerine ve Türklerin yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla TBMM’nin onayına gerek
olmaksızın Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerler.
TBMM’nin onayını gerektirmeyen anlaşmalar yayını takip eden iki ay içinde TBMM’nin
bilgisine sunulur.
Vergilerle ilgili olan ve süresi bir yılı aşan veya devlet maliyesine yük getiren veyahut
Türklerin yabancı ülkedeki mülkiyet haklarına dokunan uluslararası anlaşmaların yürürlüğe
girmesi genel kurallar çerçevesinde olmaktadır. Vergilerle ilgili olmakla birlikte devlet
mâliyesine yük getirmeyen (örneğin, vergi idareleri arasındaki işbirliği anlaşmaları) ve süresi
bir yılı geçmeyen anlaşmaların bir kanunla onaylanmalarına gerek yoktur. Bunların yürürlüğe
girmesi için Cumhurbaşkanının onayı ve Resmî Gazete’de yayınlanması yeterli olmaktadır.
Anayasa’nın 90. maddesine göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası
anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır.” Bir diğer ifade ile
uluslararası anlaşmalarla, ulusal kanunlar arasında bir çatışma olması durumunda, uluslararası
anlaşma hükümleri esas alınmaktadır. Bir diğer ifade ile uluslararası anlaşmalar, kanunlar
hiyerarşisinde ulusal kanunların üzerinde yer almaktadır.
Uluslararası vergi anlaşmaları, vergi hukuku açısından başta devletlerin vergilendirme
konusundaki yetkilerinin nasıl paylaştırılacağını ve bu çerçevede hangi vergiyi hangi devletin
alacağını “çifte vergilendirme anlaşmalarıyla” çözer. Uluslararası vergi anlaşmalarının amacı
birden fazla devletin vergilendirme yetkisinin çatışmasıyla ortaya çıkan çifte vergilendirmeyi
önlemektir.
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3.1.2. Yürütme Organından Doğan Kaynaklar
Vergi hukukunun
sıralanmaktadır:

yürütme organından doğan kaynakları

aşağıdaki

şekilde

3.1.2.1. Kanun Hükmünde Kararnameler
Kanun hükmünde kararnameler Anayasamızın 91. maddesine göre Bakanlar
Kurulunun Anayasadan aldığı asli düzenleme yetkisi çerçevesinde çıkarttığı kanun düzeyinde
bir düzenleyici işlemdir. Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’de yayınlandıkları
gün yürürlüğe girmektedirler. Bununla birlikte, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha
sonraki bir tarih de gösterilebilmektedir. Kararnamelerin Resmî Gazete’de yayınlandıkları
gün, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekmektedir.
Anayasanın 91. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, vergi ile ilgili
düzenlemeleri kanun hükmünde kararnameler yoluyla yapma imkânı kural olarak mevcut
değildir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır. Kanun
hükmünde kararnameler, vergi hukukunun kaynağı olma özelliğini, sıkıyönetim ve olağanüstü
hâllerin mevcut olduğu durumlarda kazanabilmektedir. Belirtilen durumlarda çıkartılan kanun
hükmünde kararnameler, asli kaynak özelliği taşımaktadır. Siyasi hak ve ödevlerden
olmasının bir sonucu olarak Bakanlar Kurulu, vergi ile ilgili konularda kanun hükmünde
kararname çıkartma yetkisine sahip olmayıp, söz konusu istisnai durumlar dolayısıyla bu
yetkiyi kullanabilme imkânı vardır.

3.1.2.2. Bakanlar Kurulu Kararları
Bakanlar Kurulu Kararları, vergi hukukunun yürütme organından doğan
kaynaklarındandır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Anayasa’da altı çizilen en önemli ilklerden
biri, kanunilik ilkesidir. Bu çerçevede 73. madde hükmü gereğince, vergi ve benzeri mali
yükümlülüklerin esas itibarıyla kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması
gerekmektedir. Verginin egemenlik gücünün bir yansıması olarak uygulanması sonucu olan
bu durum, bir yasanın çıkartılabilmesi ile ilgili anayasal sürecin yaşanmasını gerekli
kılmaktadır. Yasama organının oluşum tarzı ve çalışma usullerine göre bu süreç uzun zaman
gerektirebilmektedir. Oysa, vergi yasaları ile ilgili düzenlemeler; ekonomik, mali, ticari
koşullardan önemli ölçüde etkilenebilmekte, uzun yasal sürecin beklenmesi, önemli uygulama
sıkıntılarına ve dar boğazlara yol açabilmektedir. Verginin kanuniliği ilkesine, hukukilik
yönünden uygun, ancak kuramsal dayanaklar açısından tartışılabilir bir yaklaşım ile bu
durum, günümüzde dolaylı bir yaklaşım ile yumuşatılmaya çalışılmıştır.
Yukarıda açıklanmış olduğu üzere belirtilen amaç doğrultusunda, Anayasanın 73.
maddesi hükmü çerçevesinde; alt ve üst sınırlan kanunla belirtilmiş olmak kaydıyla, vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili olarak; muaflık, istisnalar ve indirimler ile
oranlarla ilgili olarak düzenleme yapabilme konusunda bakanlar kuruluna yetki
verilebilmektedir. Bakanlar kurulu, kendisine tanınmış olan yetkiye dayanarak,
kararnamelerle, belirtilen sınırlamalar dahilinde yaptığı düzenlemelerle vergi uygulamasına
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yön verebilmektedir. Bakanlar kurulunun vergi ile ilgili düzenleme yapma yetkisi, yalnızca
belirli konularla sınırlı tutulmuştur. Bu yetkinin kullanımı için de, aynca ilgili kanunla
getirilmiş olan rakamsal sınırlamalar içinde kalınması gerekmektedir. Buna göre, Bakanlar
Kurulu,
- alt ve üst sınırları kanunla belirtilmiş olmak koşuluyla,
- vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili olarak,
- muaflık,
- istisnalar,
- indirimler,
- oranlar,
ile ilgili düzenleme yapma amacıyla karar alabilecektir. Burada dikkati çeken bir
husus, Anayasa hükmünde; vergi tarifesinden değil, vergi oranlarından söz edilmiş olmasıdır.
Burada üzerinde durulması gereken nokta, oransal bazda düzenlenmemiş olan vergi
tarifelerinin bu yetkinin dışında tutulmuş olup olmadığıdır. Anayasada özellikle oranlardan
söz edilmiş olması, spesifik nitelikteki tarifelerin bu yetkinin dışında tutulmuş olduğu
kanaatini yaratmaktadır. Bir diğer husus, burada tanınmış olan yetkinin; vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülüklerle ilgili olarak sınırlandırılmış olmasıdır. Bu mali yükümlülükler
dışında kalan mali cezalar ile diğer rakamsal düzenlemeler bakımından böyle bir yetki mevcut
değildir.
Bakanlar Kurulu Kararları kanunilik ilkesinin önemli bir istisnasını oluştırmakta ve
çoğu çevrelerce eleştiri konusu yapılmaktadır. Kuşkusuz, vergi gibi dinamizm ve koşullara
uyumlu olmayı gerektiren bir toplumsal mali yüklenimin, ihtiyaçlara süratle cevap
verebilecek bir yapıya kavuşturulması önemlidir. Bu açıdan ortaya çıkacak faydalar, verginin
tarafları açısından ve verginin amaçları itibarıyla büyük değer taşımaktadır. Ancak, faydaların
maksimize edilmesi, olumsuzlukların olanaklar ölçüsünde azaltılması ya da giderilmesi
bakımından gerek yetkilerin belirlenmesinde ve gerekse yetki kullanımında aşırılıklara yol
açılmaması büyük önem taşımaktadır.

3.1.2.3. Tüzük
Tüzükler, kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere,
kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmek şartıyla çıkarılabilen
hukuki tasarruflardır. Danıştay’ın incelemesinden geçmesi demek, Danıştay’ın onay vermesi
gerektiği anlamına gelmez. Yani, Bakanlar Kurulu tüzükleri Danıştay incelemesinden geçirmek zorunda, ancak Danıştay’ın görüşüne uymak zorunda değildir. Kanunların genel ve soyut
düzenlemeler olduğu dikkate alındığında bunların uygulamaya aktarılması sırasında daha
ayrıntılı, açıklayıcı ve somut olaylara yönelik biçimlerinin bilinmesine gerek duyulur. Bu
amaçlarla kanunların uygulamasını göstermek üzere tüzükler çıkartılmaktadır. Tüzükler,
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Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar
Kuruluna aittir.
Tüzükler vergi hukuku bakımından vergi kanunlarının daha iyi anlaşılabilmelerini
sağlamak açısından önemli bir kaynak oluşturdukları hâlde, uygulamada vergi alanında çok
nadir rastlanmaktadır.

3.1.2.4. Yönetmelik
Anayasamıza göre yönetmelikler, başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri
tarafından, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak
üzere, bunlara aykırı olmamak koşuluyla oluşturulan hukuk kaynaklarıdır. Kanun ve
tüzüklerin uygulanması bakımından çıkartılan, açıklayıcı ve yol gösterici nitelikte olan
yönetmelikler, idarenin konu ile ilgili bakış açısını ve beklentilerini yansıtması bakımından
önemlidir.
Yönetmelikler kanun hükümlerini açıklamak amacıyla hazırlanan diğer hukuki
tasarruflara nazaran daha çabuk hazırlanabildiği için vergi hukuku alanında sıklıkla
başvurulan kaynaklar arasındadır. Söz konusu kaynakların özellikle Bakanlar Kurulu ve
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarıldığı görülmektedir.

3.1.2.5. Genel Tebliğ
Maliye Bakanlığı’nın, bir taraftan mükellefleri ve vergi memurlarını aydınlatarak bu
tereddütleri gidermek, diğer taraftan, kanun koyucunun kendisine verdiği düzenleme
yetkisinin gereğini yerine getirmek amacıyla çıkardığı genel tebliğler, vergi hukukunun
yaygın olarak başvurulan kaynaklarındandır.

3.1.2.6. Genelge
İç genelge olarak da anılan genelgeler, Maliye Bakanlığı’nın uygulamada birliğin
sağlanması amacıyla kendi teşkilatına gönderdiği yazılı emirlerdir. İcrai nitelikli olmayan
genel tebliğler gibi, genelgeler de mükellefler ve yargı organları açısından bağlayıcı değildir.

3.1.2.7. Özelge
Mukteza adıyla da anılan özelgeler, mükelleflerin, vergi kanunlarının uygulanması
bakımından tereddüde düştükleri hususlar hakkında Maliye Bakanlığı’na sordukları yazılı
sorulara verilen yazılı cevaplardır. Kanunlar çerçevesinde mükelleflerin, Maliye
Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu konuda yetkili kıldığı makamlardan vergi
durumları ve uygulaması bakımından tartışmalı, belirsiz ve kuşkulu gördükleri hususlar
hakkında açıklama isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde alınacak cevaplara
göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı gerektirse bile ceza kesilememektedir.
Mükelleflerin kendileri ile ilgili vergi sorunlarını açıklığa kavuşturabilmeleri bakımından
önemli fonksiyon gören özelgeler, diğer mükellefler veya uygulayıcı çevreler için aynı

58

paralelde fonksiyona sahip değildir. Bir diğer ifade ile, isminden de anlaşıldığı gibi kişiye
özeldir, diğer kişiler için hüküm ifade etmez.

3.1.3. Yargı Organından Doğan Kaynaklar
Söz konusu kaynaklar üç başlık altında toplanabilir:

3.1.3.1. Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi kararlan, vergi hukukunun asli ve temel kaynakları arasında yer
almaktadır. Anayasa Mahkemesinin en önemli görevlerinden biri, kanunların Anayasaya
uygunluğunun denetlenmesidir. Anayasaya aykırılık iddialarını inceleyerek sonuca bağlar.
Anayasa Mahkemesi, bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin tamamını ya da bir
kısmını iptal ederken, kanun koyucunun yerine geçerek hüküm tesis edemez. Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararları geriye yürümemektedir.
Mahkeme vergi ile ilgili kanuni düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı ileri
sürüldüğünde, aykırılık denetimini Anayasa’nın sadece 73. maddesine göre değil, diğer
maddeleri açısından da inceler. Uluslararası anlaşmalar ile olağanüstü hâl ve sıkıyönetim
kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemez.

3.1.3.2. İçtihadı Birleştirme Kararları
Yargıtay veya Danıştay’ın bir dairesinin belli bir konu ile ilgili farklı yöndeki kararları
ya da iki dairenin, aynı konu ile ilgili ayrı ayrı vermiş oldukları farklı kararlar arasındaki
aykırılık veya uyuşmazlığın daha yüksek kurullarca düzeltilerek, çelişen kararların tek bir
karara indirgenmesi ile oluşturulan hukuk kaynağına İçtihadı Birleştirme Kararı adı verilir.
İçtihadı birleştirme kararları Danıştay’ın daire ve kurulları, idare ve vergi mahkemeleri
ile idare için bağlayıcıdır. Bu özellik, içtihadı birleştirme kararlarını vergi hukukunun
bağlayıcı kaynakları arasına sokar ve artık herkes bu kararlan temel hukuk normu olarak
dikkate almak durumundadır.

3.1.3.3. Diğer Yargı Kararları
Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay gibi çeşitli yargı
organlarında açılan davalar dolayısıyla söz konusu yargı organları tarafından verilmiş
kararlar, vergi uygulaması bakımından yararlanılabilecek yardımcı kaynak fonksiyonu
görebilmektedirler. Verilmiş olan kararlar, doğrudan ilgili dosyayı ilgilendirmekle birlikte,
uygulayıcı çevreler, yargının benzeri konularda vermiş olduğu kararlan göz önünde
bulundurmak suretiyle, kendileri için bir davranış yönü belirlemeye çalışabilmektedirler. Bu
yönüyle, bağlayıcı fonksiyonu bulunmayan bu kararlar, ilgilileri aydınlatıcı yönde katkı
sağlamaktadırlar.
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3.2. Vergi Kanunlarının Uygulanması
Vergi kanunlarının uygulanması denildiğinde zaman bakımından ve yer bakımından
uygulamanın nasıl olacağı ifade edilmeye çalışılmaktadır.

3.2.1. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasından, kanunların ne zaman
yürürlüğe gireceği, ne zaman yürürlükten kalkacağı ve yürürlüğe girmeden önceki olaylara da
uygulanıp uygulanmayacağı hususları anlaşılır.
Bütün kanunlarda olduğu gibi, vergi kanunlarının da yürürlüğe girebilmeleri için
Resmî Gazete’de yayınlanmış olmaları gerekmektedir. Vergi kanunlarında yürürlük tarihi,
kanunun Resmî Gazete’de yayınlandığı tarih olabileceği gibi aynı kanunun genellikle son
maddesinde belirtilen daha ileri bir tarih de olabilmektedir. Kanunların ne zaman yürürlüğe
gireceği genel olarak ilgili kanunda yazılmaktadır. Bir vergi kanununda yürürlük tarihine
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması hâlinde, Resmî Gazete’de yayımını izleyen günden
başlayarak 45 gün sonra yürürlüğe girer.
Kural olarak, kanunların geriye yürümemesi ve yayınlandığı tarihten itibaren
uygulanması gerekir. Dolayısıyla vergi kanunlarının da geriye yürütülmemesi büyük önem
taşımaktadır. Vergi kanunlarının, özellikle vergi yükünü artırıcı nitelikteki hükümlerinin
geriye yürütülmemesi, hukuki güvenlik ilkesi açısından gereklidir. Bu ilke, uluslararası
sermaye hareketlerinin hızlandığı ve kalkınma yolundaki ülkelerin yabancı sermaye
yatırımlarını çekmek için çeşitli unsurlar arasında vergiyi de rekabet unsuru olarak
kullandıkları günümüzde daha da önem kazanmış bulunmaktadır.

3.2.2. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması
Vergi kanunlarının uygulanacağı yerin, yani coğrafi sınırın bilinmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu husus, bir ülkede mevcut vergi hukukuna ilişkin tasarrufların hangi coğrafi
sınırlar içinde ve kimlere uygulanacağını gösterir.
Kanunların yer bakımından uygulanması konusunda iki ana ilke vardır. Bunlardan ilki
kanunların mülkiliği (yerselliği) ilkesi, İkincisi kanunların şahsiliği (kişiselliği) ilkesidir.
Kanunların mülkiliği (yerselliği) ilkesi, devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan
(kendi tabiiyetinde olsun veya olmasın) herkesten kanunların şahsiliği (kişiselliği) ilkesi ise
devletlerin tabiiyetinde olan (kendi sınırları dışında yaşasa bile) herkesten vergi almak
istemesini ifade etmektedir.
Kanunların yer bakımından uygulanmasında temel ilke, kanunların mülkiliği ilkesidir.
Devletin egemenliğinin kendi ülkesiyle sınırlandırılmış olmasının bir sonucu olan bu ilkenin
anlamı, bir ülkenin kanunlarının o ülke sınırları içindeki herkese uygulanması, ancak, başka
bir devlet ülkesinde uygulanmamasıdır.
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Şahsilik ilkesinde ise, egemenlik alanı değil, kişilerin tabiiyeti (uyruğu) önemlidir.
Kişi nereye giderse gitsin, tabiiyetinde olduğu devletin kanunlarına tabidir. Dolayısıyla, bir
devletin vatandaşı gerek kendi ülkesinde gerek ülkesi dışında elde ettiği gelir nedeniyle kendi
devletinin kanunlarına göre vergi öder. Örnek olarak, bir Türk vatandaşı hem Türkiye’de hem
de yabancı ülkelerde elde ettiği gelir nedeniyle Türkiye’de gelir vergisine tabi olur.
Bu iki ilkenin bir arada uygulanması çifte vergilendirme sorununu ortaya
çıkarabilmektedir. Bu sorun, ya ülkeler arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmaları ile ya da tek taraflı olarak iç hukuka konulan hükümlerle çözülmeye çalışılır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’nin yabancı devletlerle yapmış olduğu uluslararası vergi anlaşmalarını
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Vergi kanunları Anayasa’ya aykırı hükümler içeremez. Çünkü;…………………
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vergi hukukunun yasama, yürütme ve yargı organından doğan kaynakları
incelenmiştir. Ayrıca vergi kanunlarının ne zaman yürürlüğe girdiği ve ne zaman yürürlükten
kalktığı ele alınarak konuya ilişkin genel değerlendirmeler yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdaki ilkelerden hangisi Anayasada yer alan vergileme ilklerinden biri

a)

Genellik ilkesi

b)

Yeterlilik ilkesi

c)

Mali güce dayanma ilkesi

d)

Adalet ilkesi

2)
Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan
kaynakları arasında yer almaz?
a)

Bakanlar kurulu kararları

b)

Kanun hükmünde kararnameler

c)

Tüzük

d)

Kanun

3)
gidilemez?

Aşağıdakilerden hangisi için Anayasaya aykırılık gerekçesi ile yargı yoluna

a)

Uluslararası vergi anlaşmaları

b)

Kanun

c)

Yönetmelik

d)

Bakanlar kurulu kararları

4)
Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere,
kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmek şartıyla çıkarılabilen
hukuki tasarruf aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bakanlar kurulu kararları

b)

Tüzük

c)

Yönetmelik

d)

Genelge

5)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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a)
tarihtir.

Vergi kanunlarının yürürlük tarihi daima Resmî Gazete’de yayımlandığı

b)
belirtilir.

Vergi kanunlarının ne zaman yürürlüğe gireceği daima kanun metninde

c)
Vergi kanunları daima Resmî Gazete’de yayımından itibaren 45 gün sonra
yürürlüğe girer.
d)
Kural olarak, kanunların geriye yürümemesi ve yayınlandığı tarihten itibaren
uygulanması gerekir.

6)

Vergi kanunlarının mekan bakımından uygulanması ne demektir?

7)

Uluslararası vergi anlaşmalarının kanunlar hiyerarşisindeki yeri nedir ?

Kanunların mülkiliği ilkesi, ………………………………………… ifade
ederken, kanunların şahsiliği ilkesi ……………………………………… ifade etmektedir.

8)

Kanunların mülkiliği ve şahsiliği prensiplerinin aynı anda uygulanması çifte
vergilemeye yol açar. (Doğru/Yanlış);çünkü…

9)

Özelgeler yalnızca ilgili oldukları kişileri bağlayan ve bunlar için hüküm ifade
eden hukuki tasarruflardır. (Doğru/Yanlış); çünkü….

10)

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a, 4) b, 5) d
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4. VERGİ ALACAĞININ DOĞMASI, VERGİLENDİRME SÜRECİ VE
VERGİ ALACAĞININ SONA ERMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Vergi Alacağının Doğması
4.2. Vergilendirme Süreci
4.2.1. Verginin Tarhı
4.2.2. Verginin Tebliği
4.2.3. Verginin Tahakkuku
4.2.4. Verginin Tahsili
4.3. Vergi Alacağının Sona Ermesi
4.3.1. Ödeme
4.3.2. Zamanaşımı
4.3.3. Terkin
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Vergiyi doğuran olay ne demektir?
2) Vergilendirme süreci kaç aşamadan oluşur?
3) Vergi alacağını sona erdiren hâller nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Devletin vergi alacağının
hangi hâl ve şartlarda
doğduğunu öğrenmek
Vergiyi doğuran olayın
anlamını ve önemini
kavramak
Vergilendirme sürecini
anlamak
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Anahtar Kavramlar
 Vergiyi doğuran olay: Devletin vergi alacağının (ya da mükellef açısından vergi
borcunun) doğması için, verginin konusu ile mükellefi arasında, kanunun aradığı şartların ve
ilişkinin oluşmasını ifade etmektedir.
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Giriş
Vergi borcunun doğması için birtakım hâl ve şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.
Devletin vergi alacağının (ya da mükellef açısından vergi borcunun) doğması için, verginin
konusu ile mükellefi arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşması gerekir. Bu
ilişkiye vergiyi doğuran olay denilmektedir. Yine vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi
vergilemenin sona ermesi bakımından yeterli değildir. Vergilendirme süreci denilen ve dört
aşamadan oluşan sürecin tamamlanması gerekir. Verginin tarh edilmesi ile başlayan ve
tahsilat ile sona eren bu süreç sonucunda vergilendirme işlemi tamamlanır.
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4.1. Vergi Alacağının Doğması
Vergilendirme sürecinin başlaması için her şeyden önce vergiye konu olan olayın
ortaya çıkması bir diğer ifade ile vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gerekmektedir. Vergi
Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, “vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi
bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar”. Vergiyi doğuran
olayın kanunlarla yasaklanmış bir faaliyet olması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi vergiyi doğuran olay, devletin vergi alacağının (ya
da mükellef açısından vergi borcunun) doğması için, verginin konusu ile mükellefi arasında,
kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade etmektedir. Özellikle vergi borcunu
sona erdiren hâllerden biri olan zamanaşımının başlangıç tarihinin belirlenmesi açısından,
vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih büyük önem taşır.
Vergiyi doğuran olay çeşitli vergiler açısından farklılık arzeder. Gelir vergisi ve
kurumlar vergisi açısından bir kazanç veya iradın elde edilmesi; katma değer vergisi açısından
bir malın teslim edilmesi veya bir hizmetin yapılması; gümrük vergilerinde bir malın gümrük
bölgesine girmesi; emlak vergisi açısından bir binaya, arsaya veya araziye sahip olunması;
damga vergisinde bir sözleşmenin imzalanması, söz konusu vergiler açısından vergiyi
doğuran olay olarak kabul edilmektedir.

4.2. Vergilendirme Süreci
Vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile başlamaktadır. Süreç,
Verginin 4T’si olarak da isimlendirilir. Tarhiyat işlemiyle başlayan süreç tahsilat ile sona erer.
i- Tarh
ii- Tebliğ
iii- Tahakkuk
iv- Tahsil

4.2.1. Verginin Tarhı
Vergi Usul Kanunu’na göre, verginin tarhı vergi alacağının, kanunlarında gösterilen
matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesince hesaplanarak, bu alacağı miktar olarak tespit
eden idari işlemdir. Bir diğer ifade ile tarh, vergi borcunun vergi idaresi tarafından
hesaplanması işlemidir.
Olağan tarh usulü, beyannameye dayanan tarhdır. Bunun dışında olağan dışı tarh
usulleri de vardır. Bunlar, ikmalen vergi tarhı, re’sen vergi tarhı ve verginin idarece tarhıdır.
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4.2.1.1. Beyana Dayalı Tarh
Vergiler, kural olarak mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh
edilmektedir. İdare mükellefin yazılı olarak beyan ettiği matrah üzerinden vergiyi tarh ve
tahakkuk ettirir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi temel vergilerde
tarhiyat, mükellefin beyanı üzerine yapılmaktadır.
Beyana dayalı tarh usulünde, vergilendirme sürecinde yer alan idari işlemlerden tarh
ve tahakkuk işlemleri aynı anda gerçekleştiğinden, genellikle bir tebliğ işlemine de gerek
kalmaz. Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “tahakkuk fişi” ile tarh ve
tahakkuk ettirilir. Tahakkuk fişi esasına göre, vergi dairesi tarafından beyannamenin alınması
üzerine bir tahakkuk fişi düzenlenerek bir nüshası mükellefe veya beyannameyi mükellef
namına vergi dairesine getiren kişiye verilir. Vergi böylece tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk
fişinin mükellefe verilen nüshası, aynı zamanda, beyannamenin makbuzu yerine geçer.
Stopaj (kaynakta kesinti) yoluyla alınan vergilerin tarhı da, stopajı yapan vergi
sorumlusunun beyanı üzerine yapılmaktadır. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu’na göre,
çalıştırdığı personelin ücretleri üzerinden stopaj yapan işveren, bu vergileri izleyen ayın 23.
günü akşamına kadar, “muhtasar beyanname” ile ilgili vergi dairesine beyan ederek tarhını
yaptırmaktadır.
Beyan usulünde mükellefin beyan ettiği matrah, daha sonra vergi idaresi tarafından
incelemeye tabi tutularak, gelirini doğru beyan etmeyen mükellefler için ilave vergi tarhı ve
ceza uygulanması yoluna gidilebilmektedir.

4.2.1.2. İkmalen Vergi Tarhı
Vergi tarhiyatı, esas olarak mükellefin beyanı üzerine yapılmasına rağmen, Vergi Usul
Kanunu’nda sayılan bazı hâllerde bizzat vergi idaresi tarafından tek taraflı olarak da
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu uygulamalardan birisi ikmalen vergi tarhıdır.
İkmalen vergi tarhı, bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle ilgili olarak ortaya
çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir
matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. Örneğin mükellef, belgelerde
yazılı bilgileri defterlere eksik geçirmiş olabilir veya defterlerde yazılı gelirleri beyannamesinde eksik göstermektedir. İdare, genel olarak beyannameye dayanılarak tarh edilen bir
vergiye ilişkin olarak, mükellefin defter, kayıt ve belgeleri ile kanuni ölçülere göre sonradan
tespit ettiği bir ek matrah üzerinden vergiyi tarh etmektedir.
İkmalen vergi tarhına dayanak oluşturan matrahın, defter, kayıt ve belgelerden tam ve
kesin olarak çıkarılabilmesi ya da kanuni ölçülerin uygulanması yolu ile bulunabilmesi, bu
tarh usulünü re’sen vergi tarhından ayırır.
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4.2.1.3. Re’sen Vergi Tarhı
Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgeler
gibi maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hâllerde,
takdir komisyonları tarafindan takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
düzenlenen vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi
tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda belirtilen matrah veya matrah farkı re’sen takdir
olunmuş sayılmaktadır.
Re’sen vergi tarhı zaman zaman ikmalen tarh ile karıştırılabilmektedir. İki tarhiyat
yöntemi arasındaki temel farklılıkları şu şekilde belirtmek mümkündür:
Defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanarak matrah tespit edilebiliyorsa
ikmalen vergi tarhı, aksi durumda re’sen vergi tarhı söz konusu olmaktadır. İkmalen vergi
tarhında, daha önce yapılan bir vergi tarhı vardır. Ancak, bu tarh sonucunda vergi eksik
hesaplanmıştır (örneğin, giderler fazla düşülmüştür). İkmalen tarhla bu eksiklik giderilir.
Re’sen vergi tarhında ise daha önce yapılan bir tarh işlemi olabilir de olmayabilir de; burada
vergi matrahının defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân
bulunmayan bir durum söz konusudur. Örneğin, mükellefin verdiği beyanname üzerinden
tarhın yapılması, ancak daha sonra bu beyannamenin gerçeği yansıtmadığına dair deliller
bulunması durumunda, takdir komisyonu veya vergi inceleme elemanı yardımıyla re’sen tarha
gidilebilecektir.

4.2.1.4. Verginin İdarece Tarhı
Verginin idarece tarhı, ikmalen ve re’sen vergi tarhı sebepleri dışında kalan hâllerde,
mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda başvurmamaları
veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında
tarh edilemeyen verginin kanuna göre belirlenen matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
Örneğin; Emlak Vergisi Kanunu’na göre, mükellef kanuni ve ek süreler geçtiği hâlde
emlak vergisi bildirimini vermemişse vergi bu Kanun hükümlerine göre idarece tarh
edilmektedir.

4.2.2. Verginin Tebliği
Genel anlamda tebliğ, bir kimseye, hakkında hüküm ifade edecek bir yazının önceden
belirlenen usul ve şekillere göre iletilmesidir. Vergi hukuku bakımından tebliğ ise,
vergilendirmeye ilişkin olan ve hukuki sonuç yaratan belge ve yazıların mükellefe, vergi
sorumlusuna veya diğer ilgililere iletilmesidir.
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4.2.2.1. Tebliğ Yapılacak Kişiler
Tebliğ, mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi
cezası kesilenlere ve hatta gerektiğinde vergi sorumlularına da yapılabilir.
Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin bulunmaması hâlinde, tebliğ, ikametgah
adresinde bulunanlardan birine ya da o kişinin işyerindeki memur ve müstahdemlerinden
birine yapılır. Ancak, muhatap yerine kendisine bu şekilde tebliğ yapılacak kimsenin,
görünüşü bakımından 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması
–ayırdetme yeteneğine sahip olmama durumu- gerekir.

4.2.2.2. Tebliğ Usulleri
Tebliğ, aşağıdaki usullerden herhangi biri aracılığıyla yapılabilir.
- Posta ile Tebliğ
- Memur Aracılığı ile Tebliğ
- Dairede veya Komisyonda Tebliğ
- İlan Yolu ile Tebliğ

4.2.3. Verginin Tahakkuku
Tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir.
Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ gibi ayrı bir idari işlemden çok, kendiliğinden gerçekleşen
bir hukuki durum olarak kabul edilmektedir.
Tahakkuk ile çok karıştırılan vergisel kavramlardan biri, kesinleşme kavramıdır.
Verginin kesinleşmesi, o vergiye karşı dava açılamaması ya da kanun yollarına
başvurulamaması demektir. Dava açma süresi dava açılmadan geçirilirse, herhangi bir kanun
yoluna süresi içinde başvurulmazsa veya dava açıldığı ve bütün kanun yolları tüketildiği hâlde
tarhiyat yargı mercilerince tamamen kaldırılmamış olursa, vergi kesinleşir.
Beyana dayalı vergilerde verginin tahakkuku, tahakkuk fişinin mükellefe verilmesiyle
gerçekleşmektedir. Bu, aynı zamanda verginin kesinleşmesi anlamına da gelmektedir. Çünkü
mükellefin, kendi beyanı üzerine hesaplanan vergilere karşı itiraz hakkı yoktur. Bu şekilde
kesinleşen vergi, yasanın belirlediği vadelerde ödenir ve vergi borcu sona erer.
Nitekim, ikmalen, re’sen ve idarece tarh usullerinde, vergi ancak belli durumlarda
kesinleştikten sonra tahakkuk eder. Pek çok hâlde ise, tahakkuk ettiği hâlde henüz
kesinleşmemiş olur.
O hâlde tahakkuk etmesi, başka bir deyişle ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesi,
verginin kesinleştiğini göstermez. Vergi tahsil edilse bile, üst yargı mercilerine başvurulması
mümkündür.
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Eğer tarhiyat beyana dayalı değil de ikmalen re’sen veya idarece gerçekleşirse, bir
diğer ifade ile vergi, idare tarafından tek taraflı tarh edilirse bu durumda tahakkuk ve
kesinleşme de daha uzun bir süreçte meydana gelecektir.
Bu şekilde tarh edilen vergilerde, istenen vergi ve ceza bir ihbarname ile ilgiliye tebliğ
edilmektedir. Tebligatı alan kişinin, bu ihbarnameye karşı 30 gün içinde vergi mahkemesinde
dava açma hakkı vardır. Bu durumda;
- Mükellef 30 gün içinde mahkemede dava açmazsa tahakkuk, 30’uncu günün bittiği
tarihte gerçekleşir.
- Vergi mahkemesine başvurulması durumunda ise verginin tahakkuku; mahkeme
karar verene kadar ertelenmiş olmakta, verginin tahsili de durmaktadır. Mükellef, davayı
kazanırsa vergiden kurtulur; kararın aleyhine çıkması durumunda ise vergi tahakkuk eder.
Bunun anlamı, verginin 1 ay içinde ödenmesi gerektiğidir.
Vergi mahkemesi kararı ile vergi tahakkuk etmekte, ancak kesinleşmemektedir.
Mükellefin ilave olarak bölge idare mahkemesine veya Danıştaya itiraz veya temyiz hakkı
vardır. Mükellefin bu başvurularında teminat göstererek yürütmeyi durdurma istemesi ve bu
isteğin kabul edilmesi durumunda, ödemeyi mahkeme kararına kadar erteletme imkânı da
bulunmaktadır. Verginin kesinleşmesi, bu yargı organlarında geçerli başvuru yollarının
tüketilmesi sonunda söz konusu olmaktadır.

4.2.4. Verginin Tahsili
Bir taraftan vergilendirme işlemlerinin sonuncusu, diğer taraftan vergi alacağının
ortadan kalkmasının doğal şekli olan verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette ödenmesi
şeklinde tanımlanabilir. Böylelikle, vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkmış bulunan vergi
borcu, verginin tahsili ile sona erer.
Vergiler, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Bağlı olunan vergi dairesi,
çeşitli vergiler açısından farklılık arz etmektedir. Örneğin gelir vergisinin ödeneceği daire,
kural olarak mükellefin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesidir. Emlak vergisinin
ise emlakin bulunduğu yer belediyesinin saymanlığına ödenmesi gerekir.

4.3. Vergi Alacağının Sona Ermesi
Vergi alacağını sona erdiren durumları üç başlık altında ele almak mümkündür.
Bunlar; ödeme, zamanaşımı ve terkindir.

4.3.1. Ödeme
Yukarıda da belirttiğimiz gibi vergi alacağını sona erdiren durumlardan ilki ve en
doğal olanı vergi borcunun usulüne uygun bir biçimde ödenmesidir. Vergi borcu, mükellefin
bağlı olduğu vergi dairesine, kanunlarında gösterilen sürelerde ödenir. Sürenin son günü
verginin vade tarihidir. Ödemeye ilişkin özellik arz eden durumlar şu şekilde özetlenebilir:
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İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerde ödeme zamanı: Bu vergiler taksit
zamanlarından önce tahukkuk etmişse, taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya
tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse, geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak
bir ay içinde ödenir.
Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren hâllerde
ödeme zamanı: Bu gibi hâllerde, beyan üzerine tarh olunan vergiler beyanname verme
süreleri içinde ödenir. Mükellefin vadeleri bu sürelerden sonra gelen vergileri de aynı süre
içinde alınır.
Vergi mahkemesinde dava açılması dolayısıyla tahsili durdurulan vergilerde
ödeme zamanı: İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar vergi mahkemesinde kararına göre
hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalarda ödeme zamanı: Uzlaşma vaki olduğu
takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ
edilmişse, kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten
sonra tebliğ edilmişse, ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren
bir içinde ödenir.

4.3.2. Zamanaşımı
Vergi alacağını sona erdiren hâllerden ikincisi zamanaşımıdır. Genel olarak ifade
etmek gerekirse zamanaşımı, bir alacağın doğumunu takip eden ve kanunla belirlenmiş belli
bir süre içinde alacaklının hakkını istememesi ya da borçluyu dava etmemesi nedeniyle hak
isteme veya dava açma hakkının kalması şeklinde tanımlanabilmektedir. Vergi hukukunda
zamanaşımı ise, kanunda belirtilen sürenin geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan
kalkması durumunu ifade eder.
Tarh ve tahsil zamanaşımı olmak üzere iki tür zamanaşımı bulunmaktadır. Tarh
zamanaşımı uygulamada “tahakkuk zamanaşımı” olarak da adlandırılabilmektedir.

4.3.2.1. Tarh Zamanaşımı
Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden takvim yılı başından başlayarak
beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.
Örnekle açıklarsak; 2010 yılında elde edilen bir gelirin vergisinin zamanaşımına
uğraması için 31 Aralık 2015 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmemiş olması gerekir.
Veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisi, tarh zamanaşımının iki önemli istisnasını
oluşturmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, bu vergiyle ilgili mükellefiyetin
başlangıcını beyanname verilmişse bu tarihe; beyanname verilmemişse intikal eden malların
idarece öğrenildiği tarihe bağlamaktadır. Bu nedenle zamanaşımı da bu tarihleri izleyen yılın
başından itibaren başlar. Yine emlak vergisinde de bildirimde bulunulmayan bina ve araziler
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için zamanaşımı, idarenin bu durumu öğrendiği tarihi takip eden yılın başından itibaren
başlamaktadır. Dolayısıyla, veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisinde, idarenin
beyanname verilmediğinden haberdar olmaması durumunda, zamanaşımı sonsuza kadar
uzamış olmaktadır.

4.3.2.2. Tahsil Zamanaşımı
Tahsil zamanaşımında tarh, tebliğ, tahakkuk aşamaları tamamlanmış ve miktarı
kesinleşmiş olan bir vergi borcu söz konusudur. Ancak, mükellef bu vergiyi ödememektedir.
Böyle bir vergi borcu, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının başından
itibaren beş yıl geçmesi ile zamanaşımına uğrar.

4.3.2.3. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi
İşlemeye başlayan zamanaşımı, bazı sebeplerin mevcudiyeti hâlinde durur. Örneğin,
işlemekte olan tarh zamanaşımı, vergi dairesinin mükellefle ilgili matrah takdiri için takdir
komisyonuna müracaat etmesi hâlinde durur. Yine bazı mücbir sebepler de zamanaşımını
durduran hâller arasında yer almaktadır.
Tahsil zamanaşımını durduran sebepler ise şu şekilde ifade edilebilir; borçlunun
yabancı ülkede bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında
takibat yapılmasına imkân yoksa, bu hâllerin devamı süresince zamanaşımı işlemez.
Zamanaşımının kesilmesi ise şu gibi durumlarda söz konusu olmaktadır;
- Ödeme,
- Haciz uygulanması,
- Cebren tahsil ve takip işlemleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
- Ödeme emri tebliği,
- Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
- İhtilaflı kamu alacaklarında, yargı mercilerince bozma kararı verilmesi,
- Kamu alacağının teminata bağlanması,
- Yargı mercilerince yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi,
- İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için, alacaklı kamu idaresi tarafından
borçlu kamu idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması,
- Kamu alacağının özel kanunlara göre ödenmesi için başvuru yapılması veya alacağın
ödeme planına bağlanması.
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Zamanaşımının durması ile kesilmesi zaman zaman birbirine karıştırılabilmektedir. Bu
iki durum arasındaki en önemli fark durmadan ve kesilmeden önce geçen sürelerin hesaba
katılıp katılmaması ile ilgilidir. Zamanaşımının durması hâlinde, geçen süreler daha sonra
hesaba dâhil edilirken; kesilmesi durumunda geçen süreler silinmekte, zamanaşımı daha sonra
yeniden sıfırdan işlemeye başlamaktadır.

4.3.3. Terkin
Terkin, vergi alacaklısının alacağını silmesi, alacağından vazgeçmesi olarak
tanımlanabilmektedir. Terkin neticesinde tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir vergi alacağı
ortadan kalkmaktadır. Bir diğer ifade ile tahakkuk eden vergi alacağı silinir, tahsil edilen vergi
ise mükellefe iade edilir.
Vergi borcunun terkini aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:
- Yangın, su basması, deprem, kuraklık, don gibi doğal afetler sonucunda mal
varlığının en az 1/3’ünü kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile
ilgili bulunan vergi borçları ve cezaları Maliye Bakanlığınca kısmen veya tamamen terkin
olunur.
- Mükellefin kendisinden istenen vergilerle ve cezalarla ilgili yargı yoluna başvurması
ve haklı çıkması hâlinde ve yine vergi hatalarının düzeltilmesi durumunda terkin gerçekleşir.
- Bir diğer silme sebebi de “Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin”dir. Buna göre,
yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla
olduğu anlaşılan küçük miktarlı alacaklar terkin olunabilecektir.
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Uygulamalar
1) Af uygulamaları vergi alacağını sona erdiren hâllerden biri midir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Vergi hukukunda vergiyi doğuran olay büyük önem taşır. Çünkü;…………………
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, devletin vergi alacağının nasıl ortaya çıktığı, vergilendirme sürecinin
hangi aşamalardan oluştuğu ve vergi alacağını sona erdiren hâllerin neler olduğu ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarından biri değildir?

a)

Verginin tahakkuku

b)

Verginin ödenmesi

c)

Verginin kesinleşmesi

d)

Vergi borcunun miktar itibarıyla hesaplanması

2)

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ usulleri arasında yer almaz?

a)

Posta ile tebliğ

b)

Dairede veya komisyonda tebliğ

c)

Akrabaya tebliğ

d)

İlan yolu ile tebliğ

3)

Verginin tahakkuku ne demektir?

a)

Vergi borcunun miktar itibarıyla hesaplanması işlemidir

b)

Vergi borcunun doğması demektir

c)

Vergi borcunun kesinleşmesidir

d)

Vergi borcunun ödenecek aşamaya gelmesidir

4)
Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve defter,
kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya
matrah farkı üzerinden vergi tarh edilmesine ne ad verilir?
a)

İdarece vergi tarhı

b)

Cezalı vergi tarhı

c)

Re’sen vergi tarhı

d)

İkmalen vergi tarhı
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5)

Vergiyi doğuran olay hangi kanunda tanımlanmaktadır?

a)

Vergi Usul Kanunu

b)

Gelir Vergisi Kanunu

c)

Kurumlar Vergisi Kanunu

d)

Anayasa

6) Vergiyi doğuran olayla zamanaşımının ilişkisi nasıldır?
7) Terkin ne demektir, sonuçları nelerdir?
8) Vergi alacağını sona erdiren hâller nelerdir?
9) Zamanaşımına uğrayan bir borcu mükellef istese de devlete ödeyemez.
(Doğru/Yanlış) Çünkü...
10) Ödeme, zamanaşımını durduran hâllerden biridir. (Doğru/Yanlış) Çünkü...

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) d, 4) d, 5) a
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5. GELİR VERGİSİ: TEMEL ÖZELLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türk Vergi Sisteminin Genel Yapısı
5.2. Gelir Vergisi
5.2.1. Gelir Kavramı
5.3. Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri
5.3.1. Gelirin Kişisel Olması
5.3.2. Gelirin Yıllık Olması
5.3.3. Gelirin Elde Edilmiş Olması
5.3.4. Gelirin Safi Olması
5.3.5. Gelirin Gerçek Olması
5.3.6. Gelirin Genel Olması
5.4. Gelir Verginin Konusu
5.5. Gelir Vergisinin Mükellefi
5.5.1. Tam Mükellefiyet
5.5.2. Dar Mükellefiyet
5.6. Gelir Vergisinin Temel Şekilleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türk vergi sistemi hangi vergi gruplarından oluşur?
2) Gelir kavramı teorik düzeyde nasıl açıklanmaktadır?
3) Vergiye tabi gelirin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Teorik düzeyde ve Gelir
Vergisi Kanunu
çerçevesinde gelir kavramı
öğrenilecektir.
Vergiye tabi gelirin temel
özellikleri kavranacaktır.
Gelir
vergisinin
şekillerinin neler
bilincektir.

temel
olduğu
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Anahtar Kavramlar
 Tam mükellef: Bir takvim yılında Türkiye içinden ve dışından elde ettikleri kazanç
ve iratların tamamı üzerinden gelir vergisine tabi tutulan kişilerdir.
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Giriş
Gelir vergisi, Türk vergi sisteminin temelini teşkil eden vergilerden birisidir. Tarih
boyunca bakıldığında, gelir, vergilemenin en önemli kaynaklarından birini teşkil etmiştir.
Ancak gelir kavramı ile ne demek istendiği gerek teorik gerekse pratik uygulamalarda
tartışmalara yol açmış ve farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu bölümde gelir kavramına söz
konusu tartışmalar çerçevesinde yer verildikten sonra, vergiye tabi gelirin özelliklerinin neler
olduğu, gelir vergisinde mükellefiyet türleri ve gelir vergisinin temel şekilleri ele alınacaktır.
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5.1. Türk Vergi Sisteminin Genel Yapısı
Türk vergi sistemine genel olarak baktığımızda gelir, harcama ve servet unsurlarının
vergiye tabi oldukları görülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, gelir ve servet
üzerinden alınan vergiler dolaysız, harcamalar üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergiler
grubunda yer almaktadır. Türkiye’de dolaylı vergiler toplam vergi gelirlerinin yaklaşık
%70’ini teşkil ederken, vergi hasılatının %30’u dolaysız vergilerden elde edildiği
görülmektedir.
Türk vergi sistemini oluşturan vergileri gelir, harcama ve servet üzerinden alınan
vergiler şeklinde üç gruba ayırdığımızda sistemde yer alan temel vergileri şu şekilde
sınıflandırmamız mümkündür;
I- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
• Gelir vergisi
• Kurumlar vergisi
II- Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
• Katma değer vergisi
• Özel tüketim vergisi
• Banka ve sigorta muameleleri vergisi
• Özel iletişim vergisi
• Şans oyunları vergisi
• Damga vergisi
• Gümrük vergisi
• Belediye vergileri
II- Servet Üzerinden Alınan Vergiler
• Veraset ve intikal vergisi
• Emlak vergisi
• Motorlu taşıtlar vergisi
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5.2. Gelir Vergisi
5.2.1. Gelir Kavramı
Gelir kavramı iki şekilde ele alınabilir. Bunlardan birincisi teorik tartışmalar
çerçevesinde gelirin ne anlama geldiği ve neleri kapsadığı; ikincisi ise Gelir Vergisi
Kanunumuza göre gelir tanımının nasıl yapıldığıdır.
Teorik çerçeveden bakıldığında dar kapsamlı gelir anlayışına kaynak teorisi, geniş
manadaki gelir anlayışına ise safi artış teorisi denilmektedir.

5.2.1.1. Kaynak Teorisi
Kişilerin sahip oldukları emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim yeteneği gibi
üretim faktörlerinin çeşitli üretim faaliyetlerinde kullanılması sonucu elde ettikleri değerlere
gelir denir. Ücret, kâr, faiz ve rant dar anlamda gelir içinde yer alır. Üretim faktörlerinin
birinin veya bir kaçının karma şekilde üretime sokulması gelirin dar anlamdaki niteliğini
değiştirmez. Örneğin, kişinin fiilen kendi işyerinde çalışarak gelir elde etmesi ücret ile kârın
birlikte ve birbiri içine girmiş hâliyle geliri oluşturmasından başka bir şey değildir. Bu teoriye
göre üretim faktörü sunmaksızın elde edilen menfaatler ve kazançlar gelir sayılmaz. Bu
çerçevede milli piyangodan çıkan ikramiye veya miras olarak elde edilen değerler kaynak
teorisine göre gelir olarak kabul edilmezler. Kaynak teorisini savunanlar, devamlılığı olan ve
belli bir kaynağa bağlı olarak doğan gelirler vergilendirilebileceğini ifade etmektedirler.
Kaynak teorisine göre gelir hem nakdî hem de ayni olabilmekle birlikte, üretim faktörlerinin
kendi değerlerinde meydana gelen artışlar gelir olarak kabul edilmemektedir.

5.2.1.2. Safi Artış Teorisi
Kişilerin servetinde meydana gelen her türlü fiili artışı gelir olarak kabul eden safi
artış teorisine göre, bir kimsenin geliri, o kimsenin belli bir dönemdeki tüketim miktarına, o
dönemin içinde servetinde meydana gelen artışların eklenmesi suretiyle bulunur. Bu teoride,
kaynağına bakılmaksızın satınalma gücünde belli bir dönemde ortaya çıkan artış, gelir olarak
değerlendirilmektedir.
Kaynak teorisinin tersine, safi artış teorisi geliri oldukça geniş bir biçimde
tanımlamakta ve kaynağı ne olursa olsun ilgili dönemde gerçekleştirilen tüketime ve servet
artışlarına kaynaklık eden tüm unsurları gelir kapsamında değerlendirmektedir. Bu anlayışın
doğal sonucu olarak üretim faktörlerinin kullanımı sonucu ortaya çıkmayan piyango, ikramiye
gelirleri, hibe, yardım, nafaka, kumar ve bahisler ile yolda bulunan bir miktar sahipsiz para,
hırsızlık olarak elde edilen şeyler, alınan rüşvetler vb. gelir kapsamında sayılır.

5.2.1.3. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Gelir
Gelir Vergisi Kanunu geliri, “bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği
kazanç ve iratlarının safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmakta ve vergiye tabi gelir
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unsurlarının neler olduğunu tek tek sıralamaktadır. Buna göre aşağıda yer alan kazanç ve
iratlar gelir olarak kabul edilmekte ve vergilendirilmektedir;
- Ticari Kazançlar,
- Zirai Kazançlar,
- Ücretler,
- Serbest Meslek Kazançları,
- Gayrimenkul Sermaye İratları,
- Menkul Sermaye İratları,
- Diğer Kazanç ve İratlar.
Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir unsurları açık bir biçimde gösterilmiş olmasına
rağmen gelir kavramı üzerinde durulmamıştır. Gelir kavramının açık bir biçimde
tanımlanmamış olması, söz konusu kazanç ve iratlardan herhangi biri ile uyumlu olmayan
gelirlerin gelir vergisinin kapsamı dışında kalmasına yol açmaktadır.

5.3. Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri
Vergiye tabi gelirin birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak
mümkündür;

5.3.1. Gelirin Kişisel Olması
Gelir vergisinin mükellefleri gerçek kişilerdir. Başka bir deyişle gelir vergisinin
konusu gerçek kişilerin gelirleridir. Tüzel kişilerin ya da kurumların kazançları gelir vergisine
değil kurumlar vergisine tabidir. Ancak, şahıs şirketi biçiminde kurulan ortaklıklar her ne
kadar tüzel kişiliğe sahip olsalar da sınırsız sorumluluk gereği ortakları gelir vergisi mükellefi
olarak kabul edilirler. Bu çerçevede, kollektif şirket ortakları, adi komandit şirket ortakları ile
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının gelirleri şahsi gelir
hükmünde kabul edilmektedir. Bu şahıs şirketlerinin ortakları, ortaklık kârından aldıkları
paylar üzerinden gelir vergisi öderler.
Vergi mükellefi olmak için ehliyet gerekli değildir. Bir diğer ifade ile hukuki işlem
yapmak için hak ve fiil ehliyeti gerekliyken, vergi mükellefiyeti için hak ehliyetine sahip
olmak yeterli kabul edilmektedir. Hatta bir kişi hak ehliyetine sahip olmasa bile fiilleriyle
vergiyi doğuran olayla ilişki içine giriyorsa yine vergi mükellefiyeti ortaya çıkacaktır.
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5.3.2. Gelirin Yıllık Olması
Gelir vergisi normal şartlarda yıllık esasa dayalı bir vergidir. Ancak bazı özel
durumlarda bu kurulın dışına çıkılabilmektedir. Bu çerçevede üç tür vergilendirme
döneminden bahsedilebilir;
i-Normal hesap dönemi
ii- Özel hesap dönemi
iii-Kıst hesap dönemi
Normal hesap dönemi, mevcut uygulamaya esas teşkil eden takvim yılı esasına
dayalıdır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir, bir takvim yılında elde edilen kazanç ve
iratların safi tutarı şeklinde tanımlanmıştır. Bir diğer ifade ile Kanunumuz takvim yılı esasını
benimsemiştir. Gelir vergisi yönünden vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. 1
Ocak’tan 31 Aralık’a kadar süren 12 aylık dönem hesap dönemi olarak kabul edilir ve
vergileme bu zaman aralığı esas alınarak yapılır.
Bununla birlikte, 1 Ocak’ta başlayıp aynı yılın 31 Aralık günü sona eren bir takvim
yılını içeren dönem bazı işletmelerin sürdürdükleri faaliyetlerin özelliğine aykırılık teşkil
edebilmektedir. Örneğin, Uludağ’daki otellerin kış ayları boyunca faaliyetleri yoğundur.
Bunlar dönem sonu işlemlerini faaliyetlerinin en aza indiği hatta durduğu yaz aylarında daha
kolay ve doğru yapabilirler. Normal hesap dönemi faaliyet yapılarına uymayan işletmeler,
Maliye Bakanlığıma başvurarak kendilerine özel hesap dönemi tayinini isteyebilirler.
Bakanlık bu işletmeler için 12’şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilir. Bu suretle özel
hesap dönemi tespit edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap döneminin kapandığı takvim
yılının kazancı sayılacaktır.
Kıst hesap dönemi ise, takvim yılı esasına istisna teşkil eden bir diğer durumdur.
Yeniden işe başlama, ölüm, iflas gibi nedenlerle iş bırakma durumunda, 12 aydan az yani bir
tam yıldan eksik faaliyet süreleri söz konusu olur. Bu eksik sürelerin her biri kıst hesap
dönemi sayılacaktır. Bu kıst sürede elde edilen gelirler o yılın yıllık geliri olarak kabul edilir.

5.3.3. Gelirin Elde Edilmiş Olması
Gelir vergisinde elde etme bazı gelirler için “tahsil”, bazıları için ise “hem tahsil hem
de tahakkuk esasına’’ bağlanmıştır. Ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul ve
menkul sermaye iratları tahsil esasına tabi iken, ticari kazançlar ile gerçek usuldeki zirai
kazançlar açısından hem tahsil hem de tahakkuk esası geçerlidir.
Tahsil Esası: Tahsil, gelirin nakit, ayın veya bir hak olarak kişinin mal varlığına
katılması olup, tahsil edilmesinde kullanılan araca göre nakdî veya ayni tahsil olarak ikiye
ayrılır. Nakden tahsil, kazanç veya iradın fiilen para olarak elde edilmesidir. Ayni tahsil ise,
bedelin para dışında hizmet ya da mal vermek suretiyle ödenmesi hâlidir. Örneğin hizmet
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karşılığı olarak bir hasta doktoruna halı ya da beyaz eşya verdiği takdirde söz konusu doktor
gelirini ayni olarak tahsil etmiş sayılır.
Tahakkuk Esası: Kazanç ve iratların elde edilmesinde tahsil esası asıl olmakla
birlikte bazı kazanç ve iratlar için elde etme, tahsil esası yanında tahakkuk esasına da bağlanmıştır. Bir gelirin tahakkuk etmesi hukuken o gelire alacaklı olmayı ifade eder. Bu şartlar
altında tahakkuk, gelirin mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşmesi olup, gelirlerin ödenmesi
gereken aşamaya gelmesidir. Tahakkuk esasında bir işletme yaptığı satışların karşılığını tahsil
etmese bile satışın gerçekleştirildiği tarihte gelir elde edilmiş sayılır ve deftere kaydedilir.
Çünkü satıcı işletme açısından alacak kesinleşmiştir. Örneğin, bir çamaşır makinasını 750
lirası peşin 250 lirası vadeli olmak üzere toplam 1000 liraya satan bir satıcı ticari kazanç elde
etmesi nedeniyle 750 lirası tahsil esasına, 250 lirası tahakkuk esasına göre olmak üzere
toplam 1000 lira elde etmiş kabul edilir.

5.3.4. Gelirin Safi Olması
Gelirin safi olmasının anlamı, gelirin elde edilmesi için yapılan ve kanunun
indirilmesine izin verdiği giderlerin gayri safi gelirden düşülmesidir. Her bir gelir unsurunun
tespiti için indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu’nda tek tek sayılarak belirtilmiştir. Her
gelir unsurunun safi miktarı, gayri safi hasılatından o gayrisafi hasılatı elde etmek için yapılan
giderler indirilerek bulunur.

5.3.5. Gelirin Gerçek Olması
Gelir Vergisi sistemi temel prensip olarak, gelirin mükellef tarafından beyan edilen
gerçek miktarının defter kayıtlarına veya belgelere dayanılarak tespit edilmesi esasını
benimsemiştir. Bu esas, gelirin gerçek olarak tespit edilmesi anlamına gelir. Kanun’da gelirin
gerçek olmasının bazı istisnalarına yer verilmiştir. Gerçek usulün uygulaması dışında kalan
usullerden ilki giderlerin götürü olarak belirlendiği “götürü gider”, ikincisi doğrudan gelirin
götürü olarak belirlendiği “götürü gelir” usulüdür.

5.3.6. Gelirin Genel Olması
Gelirin genelliği, Türk gelir vergisinin yapısının doğal bir sonucudur. Beyanı gereken
gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olması gelirin genel olma niteliğini
vurgulamaktadır. Bir diğer ifade ile, her gelir unsuru, birbirinden bağımsız olarak
vergilendirilmez. Bu nedenle gelir unsurlarından toplanan kazanç ve iratlar, tek bir kalem
hâlinde bir gerçek kişinin geliri olarak kabul edilir.

5.4. Gelir Vergisinin Konusu
Gelir vergisinin konusunu, gerçek kişilerin gelirleri oluşturur. Kanun’a göre, “gerçek
kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir”. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi Gelir Vergisi
Kanunumuz gerçek kişilerin yanı sıra; kollektif şirket ortakları, adi ortaklık ortakları, adi
komandit şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komandite
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ortaklarının kâr paylarını ortakların şahsi geliri olarak kabul ettiğinden, bu ortaklıkların
ortaklarının elde ettiği gelirler de gelir vergisinin konusuna dahildir.

5.5. Gelir Vergisinin Mükellefi
Gelir Vergisi Kanunu’nda, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç
ve iratların safi tutarı gelir olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, gelir vergisinin mükellefi
gerçek kişilerdir.
Literatürde, kapsamı bakımından iki ayrı mükellefiyet türü bulunmaktadır. Bunlar,
vergilendirmede şahsilik ilkesinin kabul edildiği tam mükellefiyet ile mülkilik ilkesinin kabul
edildiği dar mükellefiyettir.

5.5.1. Tam Mükellefiyet
Tam mükellefler, bir takvim yılında Türkiye içinden ve dışından elde ettikleri kazanç
ve iratların tamamı üzerinden gelir vergisine tabi tutulan kişilerdir. Bu kişilerin yabancı
ülkelerde elde ettiği gelirlerden dolayı o ülkelerde gelir vergisi veya benzeri vergi ödemiş
olmaları durumlarını değiştirmez.
Ancak, çifte vergilendirmeye meydan vermemek için yabancı ülkelerde ödenen gelir
vergisi veya benzeri vergilerin Türkiye’de hesaplanan gelir vergisinden düşülmesi ya da
mahsubu esası kabul edilmiştir.
Tam mükellefiyette Türkiye’de yerleşmiş sayılma hâlini ifade etmek üzere; ikamet
etme, oturma süresi ve bazı koşullardaki vatandaşlık esaslarına bağlanmıştır.
i- İkametgaha bağlı yerleşme
İkametgahı Türkiye’de bulunan kişiler tam mükellef sayılmaktadırlar.
ii- Oturma Süresine Bağlı Yerleşme
Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar, Türkiye’de
yerleşmiş sayılırlar ve bu nedenle tam mükellef kabul edilirler. Türkiye’den geçici olarak
yapılan ayrılmalar devamlılık şartını ortadan kaldırmaz. Örneğin; Fransız uyruklu Jane
Türkiye’de 1 Ocak 2014 tarihinde başladığı işinden 1 Nisan 2014 tarihinde izinli olarak
ayrılmıştır. Jane, 1 Eylül 2014 tarihinde Türkiye’ye tekrar dönmüş ve görevine 31 Aralık
2014 tarihine kadar devam etmiştir. Bu durumda Jane’i mükellefiyet açısından
değerlendirdiğimizde tam mükellef olduğunu görürüz. Çünkü ayrı ayrı altı aydan az süre Türkiye’de kalmış olmasına rağmen bir takvim yılında kalınan sürenin toplamı altı ayı
aşmaktadır.
Ancak bazı hâllerde, kişiler Türkiye’de bir takvim yılı içinde altı aydan fazla otursalar
bile Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar ve tam mükellef olmazlar. Altı aydan fazla oturulmuş
sayılma hâllerinin istisnaları olarak nitelendirebileceğimiz bu durumlar şöyle sıralanabilir;
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- Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar,
basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimseler,
- Öğrenim, tedavi, dinlenme veya seyahat amacıyla gelenler,
- Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de
alıkonmuş veya kalmış olanlar.
iii- Yabancı ülkede oturan bazı Türk vatandaşları
Gelir Vergisi Kanunu’nda şahsi ilişkinin varlığı, yerleşmeyi aşacak şekilde o kişinin
vatandaşlık bağının bulunup bulunmamasıyla da ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede altı aydan
az oturmuş olsa bile, bu süreyle ilişkilendirilmeksizin, resmî daire ve müesseseler veya
merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,
teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları
tam mükellef olarak kabul edilmiştir.
Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunması
koşuluyla ikametgahlarının yurt dışı olduğu kabul edilir. Bu nedenle yurt dışında çalışan Türk
işçileri yurt dışından elde ettikleri gelirler nedeniyle beyanname vermezler.

5.5.2. Dar Mükellefiyet
Türkiye’de yerleşik olmayan (ikametgahı Türkiye’de bulunmayanlar ile bir takvim yılı
içinde Türkiye’de altı aydan az oturanlar), fakat gelirinin bir kısmını Türkiye’de elde eden
gerçek kişiler, yurt içinde elde ettiği geliri Türkiye’de vergilendirilmektedir. Bu kişiler sadece
Türkiye’den elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden gelir vergisine tabi olurlar. Dar
mükellefler Türkiye dışında elde ettikleri gelirlerden dolayı Türkiye’de gelir vergisine tabi
tutulmazlar.
Bu mükellefiyet şeklinde yersellik ilkesi kabul edildiğinden vergilendirme kazanç ve
iratların Türkiye’de elde edilmesi koşuluna bağlanmıştır.

5.6. Gelir Vergisinin Temel Şekilleri
Gelir vergisinin iki farklı şekilde uygulanabildiği görülmektedir. Bunlardan birincisi
sedüler gelir vergisi, diğeri ise üniter gelir vergisidir.
Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratların her birinin ayrı
ayrı, zaman zaman da değişik tarifelerle vergilendirildiği gelir vergisi şekline sedüler gelir
vergisi adı verilir. Burada, kazanç ve iratlar toplanmadığı gibi, bir kaynağın zararı başka
kaynakların kârlarına mahsup edilmez.
Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratların toplanarak tek
bir artan oranlı tarifeye göre vergilendirildiği gelir vergisi şekli ise üniter vergi olarak
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adlandırılır. Bu tip gelir vergisinde, toplam zararlar toplam kârlara mahsup edilir. Üniter gelir
vergisi, mali güce göre vergileme ilkesinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir.
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Uygulamalar
1) Türk vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri
içindeki payını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Gelir vergisi vergi adaletini gerçekleştirmede
enstrümanlardan birisidir. Çünkü;……………..

kullanılabilecek

en

iyi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, teorik tartışmalar çerçevesinde gelir kavramına yer verildikten sonra,
Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde gelirin tanımı ve unsurları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiye tabi gelirin
özellikleri arasında yer almaz?
a)

Gayrisafi tutardan oluşması

b)

Gerçek olması

c)

Elde edilmiş olması

d)

Yıllık olması

2)
Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde öngörülen hesap
dönemleri arasında yer almaz?
a)

Esnek hesap dönemi

b)

Normal hesap dönemi

c)

Kıst hesap dönemi

d)

Özel hesap dönemi

3)

Aşağıdakilerden hangisi gelirin unsurları arasında yer almaz?

a)

Menkul sermaye iratları

b)

Diğer kazanç ve iratlar

c)

Kurumsal kazançlar

d)

Serbest meslek kazançları

4)

Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine göre gelir olarak kabul edilebilir?

a)

Kumar gelirleri

b)

Faiz gelirleri

c)

Nafaka yoluyla elde edilen gelirler

d)

Hibe
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5)

Gelir vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hem Türk vatandaşları hem de Türkiye’de yaşayanlar

b)

Yalnızca Türk vatandaşları

c)

Yalnızca tam mükellefler

d)

Dar ve tam mükellefler

6)

Türk vergi sisteminin genel yapısı nasıldır? Anlatınız.

7)
Gelir Vergisi Kanunu’na göre yapılan gelir tanımı, teorik düzeydeki
tanımlardan hangisine daha yakındır? Tartışınız.
8)

Ahlaki riziko nedir, devletin müdahalesini neden gerektirir? Anlatınız.

9)
Türkiye’de gelir vergisi bakımından üniter sistem benimsenmiştir. (Doğru/
Yanlış); çünkü………………
10)
Tam mükellefler Türkiye içinde gelir elde eden Türk vatandaşlarıdır. (Doğru/
Yanlış); çünkü………………

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) d
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6. TİCARİ KAZANÇLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ticari Kazancın Tanımı
6.2. Ticari Kazancın Tespiti
6.2.1. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti
6.2.1.1. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilen Giderler
6.2.1.2. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilmeyen Ödemeler
6.2.2. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti
6.3. Ticari Kazançlarda Muafiyet ve İstisnalar
6.3.1. Esnaf Muaflığı
6.3.2. Okul Kazancı İstisnası
6.3.3. Sergi ve Panayır Kazancı İstisnası
6.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ticari Kazancın Belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ticari kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler nelerdir?
2) Ticari kazancın basit usulde tespiti nasıl gerçekleşir?
3) Esnaf muaflığından hangi esnaflar yararlanabilir?

107

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gelir Vergisi Kanunu
çerçevesinde ticari kazancı
kavrayabilmek
Ticari kazancın
vergilendirilmesinde
kanunen kabul edilen ve
edilmeyen giderlerin neler
olduğunu tespit edebilmek
Vergiden muaf ve istisna
kılınan ticari kazançları
belirleyebilmek
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Anahtar Kavramlar
 Ticari Kazanç: Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlardır.
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Giriş
Gelir vergisinin en önemli unlurlarından biri ticari kazançlardır. Kanun’da her türlü
ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazancın ticari kazanç olduğu ifade edilmiştir. Ticari
kazançların vergilendirilmesinde yaygın olarak uygulanan usul gerçek usuldür.
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6.1. Ticari Kazancın Tanımı
Gelir Vergisi Kanunu’na göre “her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan
kazançlar ticari kazançtır”. Kanun ticari kazancı bu ifade ile genel olarak tanımlamış fakat
ticari ve sınai faaliyetlerden ne anlaşılması gerektiğini açıklamamıştır.
Bu noktada ticari ve sınai faaliyetin ne olduğu önem kazanmaktadır. Ticaret
Kanunu’ndan hareketle konuya açıklık getirilmektedir.
Ticari faaliyet, emek ve sermaye unsurlarının birlikte kullanılarak devamlı bir
organizasyona dayanan, gelir vergisinin tanımını yaptığı zirai ve serbest meslek faaliyetleri
dışında kalan tüm faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bu tanımda, emek ve sermaye unsurunun
organizasyon içindeki payları birbirine göre az veya çok oluşu faaliyetin ticari oluşuna etki
etmez.
Devamlılığın sübjektif ölçüsü mükellefin, faaliyeti sürdürme iradesi; objektif ölçüsü
ise ticari organizasyonun varlığıdır. Bir kimsenin bir tek otomobil alıp-satması ticari
faaliyettir, ancak elde ettiği kazanç faaliyet süreklilik göstermediği için ticari kazanç değil
arızi kazançtır. Bu mükellef işyerine sahip olmasa bile belirli bir organizasyon (devamlılık)
içinde otomobil alıp satma faaliyetini sürdürüyorsa, o zaman bu faaliyet ticari faaliyet ve
kazanç da ticari kazanç olacaktır.
Sınai faaliyet ise, imalat, üretim işleri sonucu artık değer yaratma faaliyetidir. Bir
diğer ifade ile sınai faaliyet, maddeler üzerinde bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen
fiziksel ve kimyasal değişiklik olarak ifade edilebilir. Ayrıca imalatı ihtiva etmeyen otelcilik,
nakliyecilik, sigortacılık gibi hizmetlerin üretimi de sınai faaliyet olarak kabul edilir.
Gelir Vergisi Kanunu yaptığı genel tanımın ardından bazı faaliyetlerin açıkça ticari
kazanç sayılacağını belirtmiştir. Buna göre, aşağıda yazılı kazançlar kanunen ticari kazanç
sayılır:
• Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit
harmanlarının işletilmesinden doğan kazançlar: Örneğin; nehir yatağındaki kum veya
çakılın oradan alınıp ihtiyaç sahiplerine bir bedel karşılığında verilmesi bu kapsamda
değerlendirilebilir.
• Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar (borsada kendi nam ve hesabına hisse
senedi ve tahvil üzerine iş yapan ve bunun spekülasyonu ile uğraşan kişilere cober denilir):
Borsaya kayıtlı olarak menkul kıymet alım-satımıyla uğraşılması ticari faaliyet sayılmıştır.
Kazanç sağlama amacıyla gerçekleştirilen bu faaliyet de süreklilik özelliği taşımaktadır.
• Özel okul ve hastane v.b. yerlerin işletilmesinden doğan kazançlar: Özel okullar,
özel dershaneler, özel hastaneler ve aynı nitelikteki polikliniklerin işletilmesi ticari faaliyet
sayılmıştır. Örneğin; tıp doktoru olmayan bir veya birkaç girişimci bir hastane kurup
işletseler, sağlayacaktan kazanç ticari kazançlar kapsamında işlem görecektir. Ancak, ileride
serbest meslek kazançlan incelenirken açıklanacağı üzere; birkaç doktorun bir teşhis ve tedavi
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merkezi kurup işletmeleri durumunda, sağlayacaklan kazanç ticari kazanç değil, serbest
meslek kazancı olarak işlem görecektir.
• Devamlı olarak gayrimenkul inşa edip satanlarla, gayrimenkulleri devamlı alıpsatanların sağladıkları kazançlar: Emlakçılık, komisyonculuk ve diğer şekillerde
gayrimenkul alım- satımı yapılması, gayrimenkullerin inşa işleriyle uğraşılması ticari faaliyet
olarak işlem görmektedir. Ancak, burada önem taşıyan diğer bir husus, söz konusu
faaliyetlerin sürekli olarak yapılmasıdır. Süreklilik, bu faaliyetlerin ticari amaçlarla
yapıldığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
• Kendi nam ve hesaplarına devamlı olarak menkul kıymet alım satımı
yapanların bu faaliyetlerinden doğan kazançlar: Coberlik işi niteliğinde olmamakla
birlikte, bazı kişilerin kendi nam ve hesaplarına devamlı olarak menkul kıymet alım-satımı ile
uğraşmaları durumunda yaptıklan faaliyetler ticari faaliyetler kapsamında işleme tabi
tutulmaktadır.
• Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.

6.2. Ticari Kazancın Tespiti
Ticari kazancın tespitini şematik olarak aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür.
Vergiye tabi olanlar gerçek ve basit usul olmak üzere iki yöntemle vergilendirilir. Gelir
Vergisi Kanunumuzda kabul edilen temel yöntem gelirin gerçek usulde tespitidir.

6.2.1. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti
Ticari kazancın gerçek usulde tespiti, bilanço esasında veya işletme hesabı esasında
yapılmaktadır. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri birinci ve ikinci sınıf
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tüccar olmalarına göre kazançlarını farklı defter sistemlerine göre tespit ederler. Bu noktada
birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına, ikinci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre defter
tutarak kazançlarını belirlerler.
Vergi Usul Kanunu’nda kimlerin birinci sınıf tüccar grubunda olduğu belirtilmektedir.
Buna göre; her türlü ticaret şirketleri ile kendi istekleri doğrultusunda bilanço usulünde
vergilendirilmeyi talep edenler ve satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten
sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı veya yıllık satışları tutarı Kanun’da belirtilen
büyüklüğü aşanlar birinci sınıf tüccar grubunda yer alırlar.
Birinci sınıf tüccar ölçülerinin altında kalanlar ile yeni işe başlayanlar ise ikinci sınıf
tüccar sayılırlar.
i- Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti
Kazancı bu usulde tespit edilenler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri
tutmak ve bilançok düzenlemekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre ticari kazanç;
işletmenin öz sermayesinin hesap dönemi sonundaki ve başındaki değerleri arasındaki olumlu
fark olarak öngörülmüştür. Bir diğer ifade ile ticari kazanç, vergi kanunları hükümlerine göre
çıkarılmış mali bilançolara dayalı olarak hesaplanır ve hesap dönemi sonu ile başındaki
bilançolara göre hesaplanan öz sermayelerin karşılaştırılması yoluyla bulunur.
Burada üzerinde durulması gereken önemli noktalardan birisi, vergiye esas kazanca
yani vergi matrahına ulaşabilmek için bilançoda yer alan ticari kazanca, kanunen kabul
edilmeyen giderlerin eklenmesi, vergiye tabi olmayan gelirlerin bir diğer ifade ile istisna
edilen tuturların düşülmesi gereğidir.
ii- İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ikinci sınıf tüccarlar için gerçek usulde ticari kazancın
tespiti işletme hesabı esasına göre yapılır. İşletme hesabı esası hasılat ve giderlerin ayrı ayrı
ve tarih sırasıyla kaydedilmesini gerektiren bir muhasebe sistemidir. Bu esasa göre ticari
kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki olumlu farktır.
Burada tutulacak olan defter işletme hesabı defteridir.
Yine burada da vergiye tabi matraha ulaşabilmek bakımından Gelir Vergisi
Kanunu’nda belirtilmiş olan indirilmesi kabul edilen giderler ile indirilmesi kabul edilmeyen
ödemelerin dikkate alınması zorunluluğu vardır.

6.2.1.1. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilen Giderler
Gerçek usulde ticari kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler Gelir Vergisi
Kanunu’nda detaylı bir biçimde anlatılmıştır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
- Ticari kazancın elde edilmesi için yapılan genel giderler: Örneğin, işle ilgili
aydınlatma, ısıtma, haberleşme, reklam, kira, kırtasiye, sigorta giderleri bu madde kapsamında
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yer alan giderler arasındadır. Söz konusu giderlerin vergi bakımından kabul edilip
edilmeyeceği bakımından önem taşıyan husus, yapılmış olan giderle ticari faaliyet ile ticari
kazanç arasında doğrudan ilişkinin kurulabilmesidir.
- Hizmetli ve işçilere yapılan giderler: Personel ücretleri, işçiler için sosyal güvenlik
kurumlarına ödenen pirimler, işçilerin iş yerindeki tedavi, ilaç ve giyim giderleri bu
kapsamdadır.
- İş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde işçilerin barınması ve beslenmesi için
yapılan giderler: Yemek giderleri ile ilgili olarak, yemeğin iş yerinde veya iş yerinin
eklentilerinde yenmesi durumunda, yapılan giderlerin tamamı düşülmektedir. Bu durumda,
yemeğin iş yerinde hazırlanmasının veya dışarıdan getirtilmesinin önemi yoktur. Yemeğin iş
yerinde yenmeyip dışarıda yenmesi durumunda ise gider yazılmasına izin verilmemiştir.
- Seyahat ve konaklama giderleri: İşle ilgili olmak kaydıyla, yapılan işin önemi ve
genişliğine uygun olan seyahat ve ikamet giderleri, seyahatin amacının gerektirdiği süreyle
sınırlı olmak koşuluyla gider olarak kabul edilmektedir. Örneğin; iki gün sürecek bir iş
toplantısı İçin İstanbul’a gidip, iş ile herhangi bir ilişkisi olmaksızın 10 gün kalan bir kişinin,
amacı aşan ikamet giderlerini, safi ticari kazancın belirlenmesi bakımından gider olarak
dikkate alması mümkün değildir.
- İşle ilgili olmak şartıyla; sözleşme, mahkeme kararı veya kanun hükmü gereği
ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar: Örneğin; “A” firması, “B” firmasına belirli bir tarihe
kadar bir inşaat, onarım işini bitirmeyi taahhüt etmiş olmasına karşın, işletme sahibinin
kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikme dolayısıyla, tazminat
ödemek durumunda kalmış ise, bu tazminat gider olarak kabul edilecektir.
- İşletmede kullanılan taşıtların giderleri: Bu taşıtlar bizzat işletmeye ait olabileceği
gibi, dışarıdan kiralama yoluyla edinilmiş de olabilir.
- İşletme ile ilgili ödenen bazı vergi, resim ve harçlar: Bunların arasında bina, arazi,
gider, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler sayılmıştır. Ayrıca bunlara ilave
olarak, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen, işletmeye kayıtlı minibüs, kamyon,
kamyonet gibi araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin de, gider olarak dikkate
alınabileceği düzenlemesine yer verilmiştir.
- İşverenlerin, işveren sendikalarına ödediği aidatlar: İşverenler tarafından,
Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde, sendikalara ödenen aidatlar gider olarak kabul
edilmektedir. Ancak, kabul edilen tutar bakımından bir sınırlama vardır. Ödenen işveren
sendikası aidatının bir aylık tutannın, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük
toplamını aşmaması gerekmektedir.
- Özel kişiler veya şirketlerin hesabına tahsilde bulunan öğrenciye yeme, içme,
yatma ve tahsil gideri olarak ödenen paralar.
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- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan demek ve
vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

6.2.1.2. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilmeyen
Ödemeler
Gelir Vergisi Kanunu, ticari kazancın tespitinde bazı ödemelerin indirilmesine imkân
vermez. Bu ödemeleri şu şekilde özetlemek mümkündür;
- İşletme sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya
aynen aldıkları diğer değerler: Gerek işletme sahibi ve gerekse aile bireyleri, yaşamlannı
sürdürebilmek ve ihtiyaç duydukları finansmanı temin edebilmek amacıyla, işletmeden para
veya mal çekebilirler. Bu şekilde çekilmiş olan paralar ile mallar, gider olarak kabul
edilmemektedir. Örneğin, işletme sahibinin evinin ihtiyaçlarına harcamak üzere işletme
kasasından aldığı paralar, giderler arasına yazılamayacaktır. Aynı şekilde, dayanıklı tüketim
maddesi ticareti yapan bir işletme sahibinin, kullanmak üzere evine götürdüğü buzdolabının
bedeli de gider olarak kabul edilmeyecektir.
- Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen
aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar vb.: Örneğin, işletme sahibinin eşi işletmede
çalışmakta ve kendisine her ay ücret ödenmekte ise ödenen bu ücretler, işletmenin
hesaplarında gider olarak düşülemeyecektir.
- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.
- Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmeden olan alacakları için
yürütülecek faizler: İşletme sahibi, çeşitli nedenlere bağlı olarak; işletmesinde mevcut cari
hesaplarına faiz yürütebilir ya da herhangi bir nedene bağlı olarak doğan alacakları üzerinden
faiz yürütüyor olabilir. Gelir Vergisi Kanunu açısından bu faizler, gider olarak kabul
edilmemektedir.
- Teşebbüs sahibinin ilişkili kişilerle emsaline uygunluk ilkesine aykırı bedel veya
fiyat üzerinden yaptığı işlemlerde işletme aleyhine oluşan farklar: Teşebbüs sahibinin eşi,
üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı
ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya
sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. İşletmelerin
teşebbüs sahibiyle ilişkili kişi olarak nitelendirilen kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlere
uyguladıkları düşük veya yüksek fiyat ve bedeller yoluyla kazancın bu kişilere transfer
edilmesi mümkündür. İşte kazancın eritilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, gelir vergisinde
kurumlar vergisindeki transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile paral nitelik
taşıyan bir düzeleme yapılmıştır.
Bu düzenleme ile teşebbüs sahibi, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım, satımı, imalat
ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve
benzeri ödemeleri gerektiren işlemler yaparken, emsallere uygunluk ilkesine aykırılık arz
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edecek şekilde fiyat ya da bedel uyguladığı takdirde, emsallere uygun fiyat veya bedeller ile
teşebbüs sahibince uygulanan fiyat veya bedeller arasındaki fark teşebbüs sahibinin
işletmeden çektiği değer olarak nitelendirilir ve kazancın bir unsuru olarak kabul edilir.
- Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından
doğan tazminatlar: Her türlü para cezaları, vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarıdan
kaynaklanan tazminatlar gider olarak kabul edilmemektedir. Cezaların gider olarak kabul
edilmemesi, suçların ve cezaların kişiselliğinin bir sonucudur. Cezaların gider olarak kabul
edilmesi demek, ceza tutan kadar vergi matrahının azalması sonucunu yaratacağından,
cezanın bir bölümünü Devletin üstlenmesi demektir ki bu cezalann amacı ile bağdaşmaz.
- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve
reklâm giderlerinin %50’si (bakanlar kurulu, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar
indirmeye yetkilidir).
- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat
teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas
faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları.
- Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

6.2.2. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti
Basit usul; geliri sınırlı bakkal, kasap gibi küçük ticaret erbabıyla, tamirci, terzi gibi
küçük sanat erbabı için getirilen bir uygulamadır. Ayrıca, şehir içinde taşımacılık faaliyetinde
bulunan taksici, dolmuşçu gibi bazı hizmet işletmelerinin de bu grupta vergilendirildiği
görülmektedir. Bu meslek sahipleri küçük esnaf olarak da anılmaktadır.
Bazı mesleklere sahip olan kişilerin sosyo-kültürel durumları gerçek usulde
vergilendirmenin gereklerini tümüyle yerine getirmeye imkân vermeyebilir. Bunlar yukarıda
da belirttiğimiz gibi bakkal, kasap gibi küçük ticaret erbabıyla tamirci, terzi gibi faaliyeti
sermayeden çok emeğe dayalı olan küçük sanat erbabıdır. Bu kişilerin defter tutmaları,
envanter yapmaları neredeyse imkânsızdır. Bu durumu dikkate alan Gelir Vergisi
Kanunumuz, iş hacmi gerçek usulde vergilendirmenin sınırları altında kalmakla birlikte ve
muafiyetten de yararlanamayan ticaret ve sanat erbabının basit usulde vergilendirilmesini
hükme bağlamıştır.
Mükelleflerin basit usul uygulamasından yararlanabilmesi için, aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar, genel ve özel şartlar olmak üzere iki grupta toplanmıştır:
Genel şartlar şu şekilde ifade edilebilir:
- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,
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- İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması durumunda emsal kira bedelinin;
kiralanmış olması ayıllık kira bedeli toplamının Kanun’da belirtilen parasal tutarları
aşmaması,
- Başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine
tabi olmaması bulunmak.
Özel şartlar ise yıllık alış, satış ve hasılat miktarlarının Kanun’da belirlenen parasal
sınırları aşmaması ile ilgilidir.

6.3. Ticari Kazançlarda Muafiyet ve İstisnalar
Diğer tüm vergilerde olduğu gibi gelir vergisinde de temel kural herkesin
vergilendirilmesidir. Ancak, bazı kişilerin vergiyi doğuran olayla ilişkileri olsa bile, çok az
gelir elde ediyor olmaları onları bu kapsamın dışına çıkarmaktadır. Gelirin vergi dairesi
tarafından kavranılmasının güç olması yanında siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sebeplerle
de kişilere birtakım muafiyet ve istisnalar tanınmıştır.

6.3.1. Esnaf Muaflığı
Ticaret ve sanat erbabından, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen şekil ve suretle
çalışanların gelir vergisinden muaf olması esası benimsenmiştir. Esnaf muaflığından
yararlanabilecek ticaret ve sanat erbabına aşağıdaki örnekleri verebiliriz:
- Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın
perakende ticaret ile uğraşanlar (örneğin seyyar satıcılar, işportacılar, simitçiler),
- İş yeri açmadan gezici olarak ve doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan kalaycı,
lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, ayakkabı boyacısı, berber, nalbant,
fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, hamallar gibi küçük sanat erbabı,
- Hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar,
- Dışarıdan işçi almamak ve makine gücü kullanmamak şartıyla oturdukları evlerde
imal ettikleri tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri ve havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü,
dantel, boncuk işleme vs. işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, yapma
çiçekleri dükkân açmaksızın satanlardan belirli şartlara sahip olanlar.
Ticaret ve sanat erbabının ticari kazançları nedeniyle vergiden muaf olabilmeleri için
Kanun’da belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bir ticaret ve sanat erbabının esnaf
muaflığından yararlanabilmesi için aşağıda belirtilen genel ve özel şartları aynı anda sağlıyor
olması gerekmektedir. Mükellefin söz konusu genel ve özel şartlardan herhangi birini
kaybetmesi durumunda esnaf muaflığından yararlanması söz konusu olamaz.
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Genel Şartlar:
Kişinin, esnaf muaflığı kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde, göz önünde
tutulması gereken genel şartlar şunlardır:
- Kişinin; ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir
vergisine tabi olmaması gerekmektedir. İleride açıklanacağı üzere, söz konusu kazanç ve
iratları dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar, faaliyetleri nedeniyle kanuni
defterleri tutmak zorunda olan mükelleflerdir. Örneğin; kişi, belirtilen nitelikteki herhangi bir
faaliyeti dolayısıyla, gerçek usulde gelir vergisine tabi ise, esnaf muaflığından
yararlanamayacaktır.
- Esnaf muaflığı kapsamına giren faaliyetlerin, gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir. Faaliyetleri, gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar, esnaf muaflığından
faydalanamazlar. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin uzantısı niteliğindeki işlerden
sağlanan kazançlann; niteliği ve muvazaalı işlemlerin engellenmesi gibi amaçlarla bu
sınırlamaya yer verilmiş bulunmaktadır.
Yukanda belirtilmiş olan genel koşulların tamamına aynı anda sahip olunması
gerekmektedir. Bir başka ifade ile bu koşulların herhangi birine sahip bulunmayan kişinin
esnaf muaflığından yararlanması mümkün değildir. Aşağıda açıklanmış olan özel koşullann
tamamının aynı anda taşınması zorunlu olmayıp, yalnızca kişinin faaliyetiyle ilgili olanının
taşınması gerekmektedir.
Özel Şartlar:
Küçük ticaret ve sanat erbabının esnaf muaflığından yararlanabilmesi için belirli
işlerin yapılması şeklinde ortaya konabilecek bu şart ile, faaliyetlerin meslerler itibarıyla
icrası öngörülmüştür. Kanun’da vergi muaflığından yararlanacak esnaflar iş türlerine göre ayrı
ayrı belirtilmiştir:
- Gezici perakende ticaret erbabı (motorlu taşıt kullanmamak şartıyla),
- Gezici küçük sanatkârlar,
- Köylerde çalışan küçük sanatkârlar,
- Küçük nakliyeci esnaflar (motorlu taşıt kullanmamak şartıyla),
- El sanatları ile uğraşanlar,
- Kapı kapı dolaşarak hurda toplayanlar,
- Maliye Bakanlığınca vergiden muaf tutulanlar.
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6.3.2. Okul Kazancı İstisnası
Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının
işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergi dönemi gelir vergisinden
istisna edilmiştir. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.

6.3.3. Sergi ve Panayır Kazancı İstisnası
Dar mükellefiyete tabi olan kişilerin, hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda
yaptıkları ticari faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar, bu kişilerin Türkiye’de başka
işyeri veya daimi temsilcilerinin bulunmaması koşuluyla, gelir vergisinden istisna tutulmuş
bulunmaktadır. Söz konusu sergi ve panayırlara olan ilgiyi buralardan sağlanan kazançlara
istisna uygulamak suretiyle teşvik etmek amacı güden bir istisna niteliğindedir.

6.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ticari Kazancın
Belirlenmesi
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ticari kazancın belirlenmesi, kazancın
tespitinde esas alınacak süre bakımından, diğer ticari kazançlara kıyasla farklılık ve özellik
göstermektedir. Bu işlerde kâr veya zarar; işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte ve
tamamı o yılın geliri sayılarak, beyannamede gösterilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin
çeşitli inşaat ve onarım işi yapması durumunda; her inşaat ve onarım işinin hasılat ve
giderlerinin ayrı bir defterde ya da tutulmakta olan defterlerin ayrı sayfalarında göstermeleri
ve düzenleyecekleri beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını izleyen yılın Mart
ayının başından 25. günü akşamına kadar vermeleri zorunluluğu vardır. Bu uygulama, söz
konusu işlerde; yıl esası itibarıyla ticari kazanç veya zararın belirlenmesindeki güçlükten
kaynaklanmaktadır. Ömeğin; bir havaalanı inşaatı, işin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yıl
sürebilmektedir. Aynı şekilde, bir baraj ya da otoyol inşaatı birden fazla yıl sürebilmektedir.
Bu şekilde taahhüt işlerinin yapılması durumunda, ticari kazancın ya da zararın her yıl
itibanyla belirlenmesi, işlerin niteliği nedeniyle imkânsızdır. Müteahhit, ilk yıllarda sürekli
olarak harcama yapmak durumundadır ve ortada bir gider fazlası mevcuttur. İşin
tamamlanmasına yakın dönemlerde nihai kâr veya zarar oluşabilecektir. Bu nedenle, söz
konusu işlerin kâr veya zararı; her yıl değil, işin tamamlandığı yıl belirlenmekte ve o yılın
kazancı olarak beyan edilmektedir. Örneğin; 2009 yılında başlanmış olan bir bina inşaatı,
2014 yılında tamamlansa, 2014 yılı kazancı olarak tespit yapılacak ve izleyen yılın, yani 2015
yılının Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar beyan edilmesi gerekecektir.
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Uygulamalar
1) Ticari faaliyet ile sınai faaliyeti karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Günümüzde ticari kazançların vergilendirilmesinde gerçek usul ön plandadır. Çünkü;…….
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ticari kazanca temel teşkil eden ticari ve sınai faaliyet kavramları
tanımlanmış, ticari kazançların vergilendirilmesinde özellik arzeden hususlar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç kapsamında vergilendirilir?

a)

Bir diş doktorunun muayenehanesinden elde edeceği gelir

b)

Hisse senetlerinden elde edilen kâr payı geliri

c)

Telif haklarının kiraya verilmesi neticesinde elde edilen gelir

d)

Coberlik işlerinden elde edilen gelir

2)

Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın koşullarından değildir?

a)

Kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak

b)

İşyeri yıllık kira bedeli toplamının belirli bir sınırı aşıyor olması

c)
olmamak

Herhangi başka bir ticari faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergiye tabi

d)

Herhangi bir mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergiye tabi olmamak

3)

Aşağıdakilerden hangisinin kazancı bilanço esasına göre tespit edilmez?

a)

Kendi istekleri ile bilanço usulünde vergilendirilmeyi kabul edenler

b)

Küçük esnaf

c)

Birinci sınıf tüccarlar

d)

Yıllık alım-satım tutarları kanunda belirtilen sınırları aşanlar

4)
Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilen
giderler arasında yer almaz?
a)

Örtülü kazanç

b)

Seyahat ve konaklama giderleri

c)

İşveren sendikasına ödenen aidatlar

d)

Amortismanlar
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5) El arabası ile meyve-sebze satarak geçimini sağlayan bir kimsenin gelir vergisi
karşısındaki konumu nasıldır? Açıklayınız.
6) Birinci sınıf tüccarlar kimlerdir, ne tür defter tutarlar? Açıklayınız.
7) Ticari kazançlarda, zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak kaydedilebilmesi için
hangi koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Anlatınız.
8) Ticari kazancın elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yapılan giderler
şunlardan oluşur;………………………………….
9) Herhangi bir faaliyetin ticari faaliyet olup olmadığının tespitinde emek ve sermaye
unsurlarının hangi miktarlarda kullanıldığı önem taşımaz. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
10) Kıymetli maden alım-satım işi ile uğraşanların her ne şart altında olursa basit usule
tabi olmaları mümkün değildir. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) b, 4) a
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7. ZİRAİ KAZANÇLAR VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Zirai Kazançlar
7.1.1. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı
7.1.2. Zirai Kazancın Tespit Şekilleri
7.1.3. Zirai Kazançlarda İstisna Uygulaması
7.2. Serbest Meslek Kazançları
7.2.1. Serbest Meslek Kazançlarının Niteliği ve Kapsamı
7.2.2. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri
7.2.3. Mutlak Olarak Serbest Meslek Kazancı Sayılan Faaliyetler
7.2.4. Serbest Meslek Kazancının Tespit Şekilleri ve Vergilendirilmesi
7.2.5. Serbest Meslek Kazançlarında Muafiyet ve İstisnalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zirai faaliyet ile ticari faaliyet arasındaki sınır nedir?
2) Zirai kazancın tespitinde gerçek usule tabi olan mükellefler kimlerdir?
3) Serbest meslek kazançlarında ne tür muafiyet ve istisnalar yer alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türk Gelir Vergisi Kanunu
çerçevesinde zirai
kazançların vergilendirilme
esaslarını kavramak.
Serbest meslek kazançlarının
niteliği ve kapsamı hakkında
bilgi sahibi olmak ve
vergilendirilme usullerini
kavramak
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Anahtar Kavramlar
 Serbest meslek hasılatı: Serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen
para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatleri kapsar.
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Giriş
Zirai kazançlar ve serbest meslek kazançları gelir vergisinin unsurları arasında yer
almaktadır. Gerçek kişilerin gerek zirai faaliyet gerekse serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
elde ettikleri kazançlar çeşitli yöntemlerde tespit olunarak vergiye tabi kılınırlar.
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7.1. Zirai Kazançlar
7.1.1. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı
Diğer gelir unsurlarında olduğu gibi zirai kazançlarda da hangi kazançların bu
kapsama girdiği Gelir Vergisi Kanunu’nda tek tek sayılmak suretiyle açıklığa
kavuşturulmuştur. Kanunumuza göre zirai faaliyetlerden doğan kazançlar zirai kazançtır.
Yapılan bu genel tanımın ardından zirai faaliyet kavramı üzerinde durulmuştur. Buna göre
zirai faaliyet;
“Arazide, deniz, göl ve nehirlerde,
Ekim, dikim, bakım, üretme yollarıyla,
Bitki, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin
üretilmesini, avlanmasını, taşınmasını, satılmasını ifade eder”.
Bazı durumlarda zirai faaliyet, ticari faaliyet veya gayrimenkul sermaye iradı ile iç içe
girmektedir. Böyle durumlarda gelir unsurları arasındaki sınırların çizilmesi gerekmektedir.
Çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin, başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde
çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır.
Zirai işletmenin boyutları, sınai bir müessese önem ve genişliğinde olursa zirai kazanç
değil, ticari kazanç söz konusu olur. Örneğin, zeytin üreten bir çiftçinin, ürettiği zeytinlerin
satışından elde ettiği gelir, zirai kazançtır. Eğer bu çiftçi, bir de fabrika kurar ve bu fabrikada
kendi ürettiği veya başkalarından satın aldığı zeytinleri işleyerek zeytinyağı yapıp satarsa, bu
ikinci işten elde ettiği kazanç, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.
İkinci olarak, çiftçinin ürettiği ürünleri bir dükkân veya mağaza açarak oraya götürüp
satması durumunda elde ettiği kazanç, yine ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.
Çiftçinin zirai üretime bilfiil katılmaksızın, arazisini başkasının kullanımına bırakarak gelir
(kira geliri veya üründen alınan pay) sağlaması durumunda ise bu gelir gayrimenkul sermaye
iradı olarak vergilendirilir.

7.1.2. Zirai Kazancın Tespit Şekilleri
Zirai kazançlar da tıpkı ticari kazançlarda olduğu gibi vergiye tabi olanlar ve
olmayanlar ayırımından hareketle aşağıdaki şema ile özetlenebilir.
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Zirai kazançlarda vergilendirme gerçek usul ve gerçek usulde vergilendirilmeyenler
olarak iki kısımda ele alınır. Gerçek usul de kendi içinde bilanço ve zirai işletme hesabı
esasına göre tespit edilebilir. Gerçek usule tabi olan bir çiftçi ister bilanço isterse işletme
hesabı esasına göre vergilendirilebilmektedir. Çiftçi bu iki yöntem arasında istediğini tercih
edebilir. Gerçek usule kimlerin tabi olduğu iki ölçüden hareketle belirlenmektedir. Bunlar
işletme büyüklüğü ölçüsü ve motorlu araç ölçüsüdür. Zirai kazançlarda gerçek usulse gelirin
elde edilmesi tahsil yanında tahakkuk esasına bağlanmıştır.

7.1.2.1. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti
Kanun’da belirtilen ölçüleri aşan çiftçiler gerçek usulde gelir vergisine tabidirler. Bir
çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesi için işletme büyüklüğü veya motorlu zirai araç
ölçüsü sınırlarından birini aşması yeterlidir.
i- İşletme Büyüklüğü Ölçüsü:
Bir takvim yılı içinde zirai faaliyetin yapıldığı işletmenin büyüklüğü Gelir Vergisi
Kanunu’nda belirtilen ölçüleri aşarsa, zirai kazanç gerçek usulde tesbit edilir. Kanun’da bu
ölçüler arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetler ile arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ve
kara ve su avcılığı için ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Ölçülerde; ekili arazi büyüklüğü, meyve
veren ağaç sayısı, hayvan sayısı, tekne büyüklüğü vb. esas alınmıştır.
Örnek olarak;
- hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı taban arazide 900 ve kıraç
arazide 1.700 dönümü,
- pamuk ziraatinde 400 dönümü,
- çeltik ve pancar ziraatinde 300 dönümü,
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- fındık, bağ ve incir ziraatinde 250 dönümü,
- sera ve çiçekçilikte 8 dönümü,
- zeytinlikte 4.500 ağacı,
- elma, kaysı, armut, kiraz ve şeftalide 2.000 ağacı,
- büyükbaş hayvan sayısının 150 adedi, küçükbaş hayvan sayısının 750 adedi,
arıcılıkta 500 kovanı,
- denizde balık avcılığında tekne boyunun 20 metreyi
aşması hâlinde çiftçinin zirai kazancı gerçek usulde tesbit edilmektedir. Görüldüğü
gibi, işletme büyüklüğü ölçüleri hayli yüksek tutulmuş, bu da gerçek usule tabi olacak çiftçi
sayısının son derecede sınırlı kalmasına neden olmuştur.
İşletme büyüklüğü yukarıda yazılı ölçüleri aşanlar, izleyen vergilendirme dönemi
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir. Buna karşılık, gerçek usule tabi olan
mükelleflerden bu ölçülerin altında kalanlar ise, izleyen vergilendirme döneminden itibaren
hasılatları üzerinden kesinti yapılmak suretiyle vergilendirilirler.
ii- Motorlu Zirai Araç Ölçüsü:
İşletme büyüklüğü gibi, belirli özellikte ve sayıda motorlu zirai araca sahip olunması
da zirai kazancın gerçek usulde tesbiti için yeterli görülmüştür. Bu ölçüye esas alınan araçlar
biçerdöver veya bu mahiyette motorlu araç ve traktördür. Biçerdöver ve traktör dışındaki
motorlu ve motorsuz zirai araçlar için bir sınır getirilmemiştir.
Buna göre bir çiftçinin bir biçerdöveri veya bu mahiyette bir motorlu aracı varsa veya
on yaşına kadar ikiden fazla traktörü varsa zirai kazancı gerçek usulde tesbit edilir. Bu
durumda çiftçi sadece bir biçerdöveri olsa ve hiç traktörü olmasa dahi gerçek usulde
vergilendirilir. Buna karşılık, on yaşından büyük üç adet traktörü olsa dahi gerçek usulde
vergilendirilmez.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, işletme büyüklüğü ve motorlu zirai araç ölçülerinden
herhangi birini aşanların zirai kazancı gerçek usulde tespit olunur. Bu çiftçiler dilerlerse, zirai
kazançlarını bilânço esasına göre de tesbit edebilirler. Bu tercihi yapmak çiftçiye bırakılmıştır.
Bilanço esasında zirai kazancın tespiti, bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde
olduğu gibi dönem sonu ve dönem başı özsermayelerin karşılaştırılması yoluyla yapılır. Zirai
işletme hesabı esasında ise zirai kazanç, hesap dönemi içinde para ile tahsil edilen veya alacak
olarak tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki olumlu farktır.
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7.1.2.2. Zirai Kazancın Tespitinde Gerçek Dışı Usul
4369 sayılı Kanun’la, zirai kazançların tespiti konusunda önemli değişiklikler
yapılmış, zirai kazançların vergilenme rejimi önemli ölçüde sadeleştirilmiştir. Bu doğrultuda,
bu vakte kadar uygulanan; küçük çiftçi muaflığı, satış tutarı ölçüleri ve götürü gider indirimi
uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile zirai kazançların
vergilendirilmesinde stopaj esası, temel vergileme yöntemi olarak öngörülmüştür. Kanun’un
belirlediği bazı büyüklüklerin aşılması durumunda ise stopaja ilave olarak gerçek usulde
vergileme de söz konusu olmaktadır.
Yükümlülükleri, stopaj yoluyla alınan vergilerle sınırlı kalan çiftçiler, yukarıda
belirttiğimiz ölçüleri aşmayan çiftçilerdir. İşletme büyüklüğü ve motorlu araç şartlarına uyan
çiftçilerin gelirleri üzerinden yapılan stopaj nihai vergi olarak kabul edilecek, bu kişilerin
ayrıca beyanname vermeleri söz konusu olmayacaktır.

7.1.3. Zirai Kazançlarda İstisna Uygulaması
Zirai kazançlarda teşvik ödülü istisnası bulunmaktadır. Tarımı, hayvan yetiştirilmesini
ve ülke bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik etmek amacıyla verilen
ödüller vergi dışında tutulmuştur. Örneğin, en iyi merinos koyununu veya en iyi domatesi
yetiştirene ödül verilmesi hâlinde, ödül biçiminde elde edilen bu gelirler vergi dışında
tutulmaktadır.

7.2. Serbest Meslek Kazançları
7.2.1. Serbest Meslek Kazançlarının Niteliği ve Kapsamı
Gelir Vergisi Kanunumuzda vergiye tabi kılınan gelir unsurlarından bir diğeri serbest
meslek kazançlarıdır.
Gelir Vergisi Kanunumuzda her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazancın
serbest meslek kazancı olduğu ifade edilmiş, serbest meslek faaliyeti ise, “sermayeden ziyade
şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan
işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması”
şeklinde tanımlanmıştır.

7.2.2. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri
Kanun’da yapılan tanım, serbest meslek faaliyetinde sermayenin, emeğe göre pek
fazla ağırlık taşımadığını ortaya koymaktadır. Herhangi bir işverene bağlı olmaksızın şahsi
mesai çerçevesinde sunulan bu emek nitelikli emek olup, ilmi veya mesleki bilgi ve
uzmanlığa dayanmaktadır. Bu çerçevede serbest meslek faaliyetine ve buradan doğan kazanca
şu örnekleri vermek mümkündür:
- Avukat, doktor, mali danışman, muhasebeci, mühendis, veteriner ve çevirmenlerin
kazançları,
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- Yazar, şair, bilgisayar programcısı, heykeltıraş, ressam, gibi kişilerin telif kazançları,
- Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri, noterlerin kazançları,
- Konser veren müzik sanatçılarının kazançları,
- Manken ve dizi oyuncularının kazançları,
- Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi meslekleri icra edenlerin
kazançları.
Kanun’da yapılan tanım çerçevesinde serbest meslek faaliyetinin özellikleri şu şekilde
sıralanabilir;
i- Faaliyetin Sermayeden Ziyade Şahsi Mesaiye ve İlmi veya Mesleki Bilgi ve
Uzmanlığa Dayanması
Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, serbest meslek kazançlarında fikri
sermaye veya faaliyet ön plana çıkmaktadır. Bu özellik ticari faaliyetle serbest meslek
faaliyeti arasındaki ayırdedici unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Serbest meslek
faaliyetinde bazen işin türüne göre daha büyük bir miktarda sermayeye ihtiyaç duyulabilir.
Örneğin bir diş doktorunun muayenehanesinde hizmet verebilmek için yüksek teknolojili
röntgen makinası ya da benzer nitelikli diğer cihazlara ihtiyacı olabilir. Bu durum, diş
doktorunun yaptığı faaliyetin niteliğini değiştirmez, söz konusu faaliyet Gelir Vergisi
Kanunumuz açısından serbest meslek faaliyeti olup elde edilen kazanç serbest meslek
kazancıdır.
Serbest meslek faaliyetinin bazı türlerinde ise sermaye oldukça arka planda olup
mesleki bilgi ve uzmanlık aracılığıyla faaliyet yürütülür. Örneğin avukatlık, mali müşavirlik,
mimarlık bu kapsamda olan faaliyet türleridir.
ii- Faaliyetin Bağımsız Şekilde Gerçekleştirilmesi
Serbest meslek faaliyetinde emeğin bağımsız olması esas olup, bir işverene tabi
olmama özelliği büyük önem taşır. Buradaki emek mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanmakta
olup herhangi bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında sunulmaktadır. Bu
çerçevede, bir doktorun kendi muayenehanesinde, kendi şahsi sorumluluğu altında faaliyet
gösteriyor olması neticesinde elde ettiği gelir serbest meslek kazancıdır. Ancak eğer bu
doktor, muayenehane açarak hasta kabul etmek yerine herhangi bir özel ya da devlet
hastanesine girerek burada mesleğini icra ederse, bu durumda elde ettiği gelir “ücret” geliri
olarak nitelendirilecektir. Çünkü bu ikinci durumda doktor, bir işverene tabi şekilde emeğini
sunmaktadır.

iii- Faaliyetin Devamlılık Göstermesi
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Elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi için, söz konusu
faaliyetin devamlı bir biçimde yapılması, bir diğer ifade ile mutad meslek hâline gelmiş
olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kazançlar devamlılık göstermediği takdirde elde
edilen gelir serbest meslek kazancı değil, Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alan “diğer
kazançlar” başlığı altında vergilendirilecektir.

7.2.3. Mutlak Olarak Serbest Meslek Kazancı Sayılan Faaliyetler
Gelir Vergisi Kanunumuz, bazı faaliyetlerin yukarıda belirtilen özellikler taşıyıp
taşımadığı dikkate alınmaksızın serbest meslek kazancı sayılacağını hükme bağlamıştır. Bu
faaliyetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;
- Gümrük komisyoncuları,
- Noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef kılınanlar,
- Borsa ajanları ve acentaları,
- Serbest meslek erbabını biraraya getirip kazançtan pay alanlar,
- Telif haklarından sahibi veya kanuni mirasçıların elde ettiği gelirler,
- Menfaatler.

7.2.4. Serbest Meslek Kazancının Tespit Şekilleri ve Vergilendirilmesi
Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesini, diğer gelir unsurlarında yaptığımız
gibi vergiye tabi olanlar ve olmayanlar ayırımından hareketle aşağıdaki şema ile özetlemek
mümkündür.

7.2.4.1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tespiti
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Serbest meslek kazancının tespiti gerçek usulde yapılmaktadır. Gelir Vergisi
Kanunumuza göre, gerçek usulde serbest meslek kazancı “bir hesap dönemi içinde serbest
meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten
sonra kalan fark” şeklinde ifade edilmektedir.
Söz konusu kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan “serbest
meslek kazanç defteri”ne göre tespit edilir. Bu defterin sağ sayfasına gelirler, sol sayfasına
giderler yazılır. Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı, mesleki
faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemek
ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır.
Gelir Vergisi Kanunumuz serbest meslek kazancını hasılat ve giderler arasında kalan
olumlu fark olarak tanımladığına göre; nelerin hasılat, nelerin gider olduğunun belirlenmesi
önem taşımaktadır.
-

Serbest Meslek Kazançlarında Hasılat

Hasılat, serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile
diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatleri içermektedir. Ayın;
altın, gümüş, zirai ürün, hisse senedi gibi değerleri ifade ederken, para ile temsil edilen
menfaatler; karşı tarafın meslek erbabına sunduğu hizmetleri içermektedir. Örneğin; ses
sanatçısı olan bir hastanın, geçirdiği bir ameliyat karşılığında para vermek yerine, kendisini
ameliyat eden doktorun düğününde şarkı söylemesi bu grupta yer almaktadır. Ayın olarak
veya para ile temsil edilebilen menfaatlerin emsal bedeli ile değerlendirilerek hasılat olarak
kaydedilmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunumuza göre serbest meslek kazançlarında “tahsil esası”
geçerlidir. Bir diğer ifade ile tahakkuk etmiş olsa bile tahsili gerçekleşmeyen gelirler o yılın
kazancı olarak kabul edilmez. Tahsil esası çerçevesinde, serbest meslek erbabı sunduğu
hizmet karşılığında gelirini hangi yıl tahsil ederse elde edilen gelir o yılın kazancı sayılır.
Örneğin bir kalp cerrahı ameliyat için 20.000 TL olarak anlaştığı hastasından paranın 5000
TL lik kısmını tedavinin ve ön hazırlıkların başladığı 2014 yılı Aralık ayında, kalanını ise
ameliyatın gerçekleştiği 2015 yılı Ocak ayında aldığı takdirde; doktorun elde ettiği 5000 TL
lik kısım 2014 yılının kazancı sayılırken, 15.000 TL’lik kısım ise 2015 yılının kazancı olarak
vergilendirilecektir.
-

Serbest Meslek Kazançlarında Giderler

i- Genel Giderler:
Bunlar, mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili giderlerdir. Genel
giderlerin indirilebilmesi için, giderin söz konusu kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi
amacıyla yapılmış olması gerekmektedir.
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Örneğin; kira, aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye giderleri ile posta ve telgraf ücreti
gibi harcamalar bu kapsamdadır.
İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri
kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.
Serbest meslek faaliyetinin yürütüldüğü büro, muayenehane, yazıhane veya ev kira ile
tutulmuş ise bu durumda ödenen kiranın tamamı gider olarak indirilebilecektir. Bazen de
serbest meslek erbabı olan kişiler oturduları dairenin bir ya da birkaç odasını iş yeri olarak
kullanma durumuna gidebilmektedirler. Kira ile oturduğu dairenin bir odasını avukatlık
bürosu olarak kullanan bir avukat 2014 yılında ödediği 100.000 TL tutarındaki kiranın
tamamını; ısıtma, aydınlatma ve su için ödediği 50.000 TL’nin ise yarısı olan 25.000 TL’yi
kazancından indirebilecektir.
ii- Gördürülen Hizmetler İçin Ödenen Paralar
Mesleki faaliyetin sürdürülmesi sırasında işin devamının sağlanabilmesi açısından
hizmet alımı gerekebilmektedir. Örneğin, bir doktorun ameliyatta ekibinde yer alan hemşire
ve narkoz uzmanına yapacağı ödeme bu grupta yer almaktadır. Doktorun ekipte yer alan
kişilere yapacağı ödeme, işin devamının sağlanması açısından zorunlu nitelikte olduğundan,
Gelir Vergisi Kanunumuza göre hasılattan indirilebilecek giderler arasında sayılmaktadır.
iii- Çalışanlara Yapılan Sosyal Giderler
Serbest meslek erbabının iş yerinde çalışan hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş
yerinin müştemilatındaki iaşe (yedirip içirme) ve ibate (barındırma) giderleri, tedavi ve ilaç
giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere
Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve
emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile demirbaş olarak
verilen giyim giderleri indirilebilecek giderler arasındadır.
iv- Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller
Örneğin bir mimarın mesleğiyle ilgili abone olduğu bir dergi için ödemiş olduğu tutar
Gelir Vergisi Kanunumuza göre indirilebilecek gider olarak kabul edilmektedir.
v- Seyahat ve Konaklama Giderleri
Serbest meslek erbabının işiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği seyahat ve konaklama
giderleri indirilebilecek giderler arasında sayılmaktadır. Kanun meslek erbabına bu imkânı
tanırken, çeşitli suistimallerin önüne geçebilmek için seyahatin amacının gerektirdiği süre ile
sınırlı olmak şartını getirmiştir. Örneğin işle ilgili olarak bir başka şehirde gerçekleşecek 3
günlük bir fuar için 10 günlük bir konaklama gideri faturasının dikkate alınması ve indirilmesi
söz konusu değildir.
vi- Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri
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Bir takım serbest meslek erbabı işiyle ilgili olarak bazı alet, cihaz vb. makine ve
teçhizata ihtiyaç duyabilmektedir. Örneğin, bir müzisyenin çalgı aleti, diş doktorunun
muayenehanesi için aldığı röntgen cihazı ve diğer teçhizat bu türdendir.
vii- Faaliyette Kullanılan İktisadi Kıymetlerin Amortismanları
Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dâhil taşıtlar için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar indirilebilecek giderler arasında
yer almaktadır.
viii- Taşıt Giderleri
Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerini
kapsamaktadır. Söz konusu taşıtlar dolayısıyla ortaya çıkan giderler arasında; ödenen kiralar
ve yakıt giderleri, envantere dâhil olan taşıtlar açısından söz konusu olmak üzere; yakıt
giderlerine ek olarak, bunların tamir ve bakım giderleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
hesaplanmış olan amortismanları vb. belirtilebilir.
ix- Kanun, İlam ve Sözleşmeye Göre Ödenen Tazminatlar
Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar
indirilecek giderler arasında yer almaktadır.
Ancak, her türlü para cezaları (örneğin trafik cezası) ve vergi cezaları ile serbest
meslek erbabının kusurundan doğan tazminatlar gider olarak indirilememektedir.

7.2.4.2. Serbest Meslek Kazançlarında Götürü Gider Usulü
Dar mükelleflerden, hasılatlarını biletle tahsil edenlerin, istemleri durumunda giderleri
götürü olarak belirleme imkânı getirilmiştir. Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar
mükellefiyete tabi serbest meslek erbapları diledikleri takdirde bilet bedelleri tutarından bu
bedellere dâhil resimler düşüldükten sonra kalan miktarın yarısı safi kazanç sayılmak suretiyle
vergilendirilirler.

7.2.5. Serbest Meslek Kazançlarında Muafiyet ve İstisnalar
7.2.5.1.Serbest Meslek Kazancı Muaflığı
Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi serbest meslek sahipleri bazı
şartlara uymaları durumunda gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bu şartlar şöyle
sıralanabilir;
-Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmamak,
-Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren alametleri
asmamak,
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-Devamlı şekilde mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmamak,
-Serbest mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmamak.
Bu şartlardan birinin ihlal edilmiş olması muafiyetten yararlanmayı
engellememektedir, ikisinin ihlal edilmiş olması durumunda ise muafiyet hakkı ortadan
kalkmaktadır.

7.2.5.2.Telif Kazançları İstisnası
Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve
mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının;
-Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı,
röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi
eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda
yayınlamak,
-Kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota hâlindeki eserleri ile ihtira beratlarını
satmak,
-Bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle
elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu istisna bilim, sanat ve teknolojinin geliştirilmesi gayesiyle tesis edilmiştir.
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7.2.5.3. Sergi ve Panayır İstisnası
Dar mükellefiyete tabi olanların (Türkiye’de yerleşmiş olmayan) hükümetin izniyle
açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar
gelir vergisinden istisna edilmiştir.
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Uygulamalar
1) Zirai kazançla gayrimenkul sermaye iradının sınırları nerede başlar ve biter?
Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Özel bir hastanede çalışan diş doktorunun elde ettiği gelir serbest meslek kazancı
hükümleri çerçevesinde vergilendirilemez. Çünkü;……….
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gelir vergisinin unsurları arasında yer alan zirai kazançlar ile serbest
meslek kazançlarına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına
bağlanmamıştır?
a) Gayrimenkul sermaye iratları
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
d) Ticari kazançlar
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
i- Gerçek usule tabi çiftçiler bilanço veya işletme hesabı esaslarından hangisini tercih
ediyorlarsa ona göre vergilendirilirler.
ii- Zirai faaliyetle uğraştığı bölgenin kalkınmada öncelikli yöre olup olmaması
vergilendirmenin gerçek usulde yapılıp yapılmayacağının belirleyicilerindendir.
iii- Bir çiftçinin 10 yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olması, onu
vergilendirme bakımından gerçek usule tabi kılar.
a) Yalnızca i
b) Yalnızca ii
c) i ve ii
d) i ve iii
3) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarının tesptinde gider olarak
indirilemez?
a) Emekli aidatları
b) Trafik cezası
c) Mesleki kitap ve dergi bedelleri
d) Alınan hizmet bedelleri
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4) Telif kazançları istisnasından kimler yararlanamaz?
a) Heykeltıraşlar
b) Yazarlar
c) Şarkı söyleyen ses sanatçıları
d) Ressamlar
5) Zirai faaliyete fiilen katılmaksızın üründen pay alınması durumunda elde edilen
gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zirai kazanç
b) Ticari kazanç
c) Menkul sermaye iradı
d) Gayrimenkul sermaye iradı
6) Bir çiftçinin yetiştirdiği domatesten salça üretmesi sonucunda elde ettiği gelir zirai
kazanç olarak kabul edilir. (Doğru/Yanlış) çünkü……
7) Serbest meslek kazançlarında elde etme tahsil esasına bağlanmıştır. (Doğru/Yanlış)
çünkü……
8) Serbest meslek faaliyeti daima sermaye gerektiren bir iktisadi faaliyet türüdür.
(Doğru/Yanlış) çünkü…….
9) Serbest meslek erbapları bilanço esasına göre vergilendirilirler. (Doğru/Yanlış)
çünkü……
10) Tam mükellef gerçek kişilerin hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda
yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna
edilmiştir. (Doğru/Yanlış) çünkü……

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) b, 4) c, 5) d
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8. ÜCRETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Ücretin Tanımı ve Niteliği
8.2. Ücretin Unsurları ve Özellikleri
8.3. Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler
8.4. Ücretin Tespit Şekilleri ve Vergilendirilmesi
8.4.1. Ücretlerin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi
8.4.2. Diğer Ücretler
8.5. Ücretlerde Asgari Geçim İndirimi
8.6. Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ücret nedir, hangi gelirler ücret grubuna dahildir?
2) Ücret geliri ile serbest meslek kazancı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
3) Asgari geçim indirimi nedir, nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gelir unsurlarından ücretleri
kavramak
Asgari geçim indiriminin
uygulama esaslarını
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Ücret: İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
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Giriş
Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde vergiye tabi kılınan gelir unsurlarından biri de
ücretlerdir. Zaman zaman serbest meslek kazançları ile benzerlik arzedebilen ücret gelirinin
en önemli ayırdedici özelliği, bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışmak
suretiyle elde ediliyor olmasıdır.
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8.1. Ücretin Tanımı ve Niteliği
Ücret, üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretim sürecine katılması neticesinde
doğan gelir türüdür. Emeğin üretim sürecine fikren ya da bedenen katılmış olması söz konusu
gelirin niteliğini değiştirmez.
Gelir Vergisi Kanunumuzda ücret, “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatler” şeklinde tanımlanmıştır.
Ücret olarak vergilendirme yapılması bakımından, ücretin; ödenek, tazminat, kasa
tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka
adlar altında Ödenmiş olması ya da bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın
belli bir yüzdesi şeklinde belirlenmiş bulunması niteliğini değiştirmemektedir.

8.2. Ücretin Unsurları ve Özellikleri
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan tanım, ücretin niteliğini ortaya koymaktadır. Bu
tanımda dikkat çeken ve aynı zamanda ücretin niteliğini oluşturan hususlar şu şekilde
sıralanabilir;
i- İşverene Tabi ve Belirli Bir İşyerine Bağlı Olmak
Hizmet erbabının işverene tabi olarak çalışması ücret gelirinin en önemli
özelliklerinden biridir. Bir önceki bölümde de anlattığımız gibi, gelirin unsurlarından biri olan
serbest meslek kazançları ile ücretler arasındaki en temel farklılıklardan ve ayırdedici
özelliklerden biri ücret gelirinde hizmet erbabının işverene tabi olarak çalışmasıdır. Örneğin,
bir doktorun herhangi bir özel ya da kamu hastanesinde çalışıyor olması onu işverene tabii
kılar. Bu bu suretle elde ettiği gelir ücret geliri olarak adlandırılır. Ancak aynı doktor,
kendisine ait muayenehanede bağımsız olarak faaliyet sürdürür ve bu faaliyetinden gelir elde
ederse, bu durumda elde edilen kazancın ismi serbest meslek kazancı olur.
ii- Belirli Bir İşyerine Bağlı Olmak
Belirli bir işyerine bağlılık, hizmetin temel yapısı ile ilgili bir durumdur. Ücret geliri
söz konusu olduğunda hizmet erbabı, işveren tarafından gösterilecek belirli bir işyerinde
emeğini sunar. İşyeri dışında sunulan hizmet, ücrete hak kazandırmaz.
Kanunumuzda iş yerinin tanımı şu şekilde yapılmıştır:
“mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel,
kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik,... madenler, taş ocakları,
inşaat şantiyeleri... gibi ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen
veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.”
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iii- Hizmet Karşılığı Bir Ödemenin Yapılması
Yine ücret gelirinden söz edebilmek için gerekli unsurlardan biri, hizmet karşılığında
gelir elde etmektir. Yapılan hizmet karşılığında eğer herhangi bir ödeme yapılmaz ise ücret
gelirinden söz edilemez. Ücretin elde edilmesi “tahsil esasına” bağlanmıştır. Eğer hizmet
erbabı sunduğu hizmet karşılığında bir gelir elde ediyor ise vergileme söz konusu olacaktır.
iv- Ödemenin Ayni ya da Nakdî Olabilmesi
Hizmet erbabının sunduğu hizmet karşılığında elde ettiği gelirin şekli önem taşımaz.
Kanun’da gelir tanımı yapılırken para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatler ifadesi kullanılmıştır. Bir diğer ifade ile hizmet erbabına ödeme işveren
tarafından nakden ya da ayni olarak yapılabilir. Neticede, elde edilen gelir ücrettir.

8.3. Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler
Gelir Vergisi Kanunu, bazı gelir türleri bakımından ortaya çıkabilecek belirsizlikleri
önleyebilmek için bazı gelirleri bizzat saymak suretiyle bunların ücret kazancı grubuna dâhil
olduğunu hükme bağlamıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri tarafından ödenen emekli,
maluliyet, dul ve yetim aylıkları,
- Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve
ayınlarla sağlanan diğer menfaatler,
- TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerine ödenen veya sağlanan para,
ayın ve menfaatler,
- Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödeme ve menfaatler,
- Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma
jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

8.4. Ücretin Tespit Şekilleri ve Vergilendirilmesi
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesini de, tıpkı önceki gelir unsurlarında yaptığımız
gibi vergiye tabi olanlar ve olmayanlar ayırımından hareketle aşağıdaki şema ile
özetleyebiliriz:

154

Ücretlerin vergilendirilmesi bakımından gerçek usulde vergileme esas olup, temel
yöntem stopaj usulü ile verginin alınmasıdır. Ücret gelirlerinin çok önemli kısmının vergisi,
bu şekilde, ödemenin yapılmasından önce işveren tarafından kaynakta kesilmektedir.
İkinci olarak; yine gerçek usulde vergiye tabi olan bir grup ücretli, belirli şartlar
gerçekleştiği takdirde stopaj usulü yerine beyannemeye dayalı bir vergileme sürecinden
geçmektedir. Vergisi kaynakta alınamayan bazı ücret gelirleri ve birden fazla işverenden ücret
geliri elde edilen bazı durumlar için beyanname verme zorunluluğu getirilmiştir.
Stopaj yönteminin yanı sıra, sınırlı sayıda ücretliyi ilgilendiren bir vergilendirme
yöntemi daha bulunmaktadır. “Diğer Usul” olarak adlandırdığımız yöntemde, “diğer ücretler”
adı verilen bir grup ücretlinin vergisi, götürü usule benzer bir yöntemle vergi karnesi
üzerinden alınmaktadır.

8.4.1. Ücretlerin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi
i- Stopaj Yöntemi İle Vergilendirme
Genel kural, ücretlerin stopaj yoluyla vergilendirilmesidir. Vergi kesintisi yapmaya
zorunlu olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler ile bunlardan kestikleri vergileri; ertesi
ayın 23. günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi
dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Kesilen vergilerin de, beyanname verecekleri ayın 26.
günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ücret bordrosu düzenlenmek
suretiyle, hesaplanmış olan gelir vergisinin kaynakta kesilmesi ve vergi sorumlusu tarafından
muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Gelir Vergisi
Kanunu’nun ilgili hükmü gereğince, işverenler; hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden
yaptıkları vergi kesintisini, ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda
göstermekle zorunlu tutulmuşlardır.
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Ücret gelirlerinde stopaj oranı %15 ile %35 arasında değişmektedir. Stopaj, gerçek
ücret (safi ücret) üzerinden yapılmaktadır. Safi ücret, işveren tarafından verilen para ve diğer
maddi menfaatler toplamından (brüt ücret), aşağıda yazılı indirimlerin yapılması suretiyle
bulunur.
- Sosyal Sigorta Kesintileri: Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen primler gerçek
ücretin hesaplanmasında indirilmektedir. Türkiye’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu çerçevesinde zorunlu sosyal güvenlik hizmeti sağlanmaktadır. Bu
çerçevede, kişiler konumlarına göre 4/a (SSK), 4/b (Bağ-kur) ve 4/c (Emekli Sandığı)’nın
güvenlik şemsiyesi altında bulunmaktadırlar. Ücretlilerin 4/a ve 4/c maddesi çerçevesinde
sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, kuruma belirli bir katılım primi
ödemeleri gerekmektedir. Ödenen söz konusu primler safi ücretin tespitinde brüt ücretten
indirilmektedir.
- Özel Sigorta Primleri: Ülkemizde zorunlu sosyal güvenlik sisteminin yanısıra, bir
de isteğe bağlı sigorta sistemi bulunmaktadır. Hizmet erbabının bu kapsamda yapacağı şahıs
sigortası ve bireysel emeklilik primi gibi ödemeler safi ücretin tespitinde indirilecek giderler
arasında yer almaktadır.
Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait bazı şahıs sigortaları için hizmet
erbabı tarafından ödenen primler, bazı sınırlamalar çerçevesinde indirim konusu
yapılabilmektedir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için; sigortanın veya emeklilik
sözleşmesinin Türkiye’de olan ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik
şirketi nezdinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu koşul çerçevesinde; ücretlinin
şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ücretin vergiye tabi tutarının bulunmasında
indirilmektedir. Ancak, söz konusu indirim uygulaması bakımından; indirim konusu yapılacak
prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel
emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde
edilen ücretin %5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
-Engellilik İndirimi: Engellilik indirimi hizmet erbabının kendisi ve/veya bakmakla
yükümlü olduğu sakat kişiler (eş, çocuk) için tanınmıştır. Söz konusu indirim, çalışma
gücünün kaybı ile sakatlık derecesi arasındaki ilişkiye dayalı olarak üç derece üzerinden ayrı
ayrı belirlenen maktu aylık tutarlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Gelir Vergisi
Kanunu’na göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci
derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari
%40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve elde ettikleri
ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları indirilir.
2015 yılında elde edilecek ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık
tutarları şöyledir:
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Birinci derece engelliler için

880 TL

İkinci derece engelliler için

440 TL

Üçüncü derece engelliler için

200 TL

- İşsizlik Sigortası Primi: İşsizlik sigortası işçi olarak çalışanları kapsamına alıp, işçi
ve işverenden yapılan kesintiler ile devlet katkısından oluşmaktadır. İşçinin ücreti
hesaplanırken, işçinin sigorta primine esas aylık brüt ücretinin %1’i tutarında işsizlik sigortası
primi hesaplanır ve ilgili kuruma yatırılmak üzere işveren tarafından kesintiye tabi tutulur.
İşçinin ücretinden kesilen bu prim, ücretin vergilendirilmesinde brüt ücretten yapılacak
indirimler arasında yer almaktadır.
- Sendika Aidatları: Sendikalar Kanunu hükümlerine göre, sendikalara ödenen
aidatlar, aidatın ödendiğinin belgelenmesi kaydıyla indirilebilmektedir. Aidatın, işverenler
tarafından ücretten kesinti yapılması suretiyle ödenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu
durumda, aidatın ücret bordrosunda gösterilmesi suretiyle, ayrıca bir belge istenilmesine
gerek kalmaksızın indirim imkânı mevcuttur.
ii- Beyanname Üzerinden Vergilendirme
Beyanname verme yükümlülüğü bulunan ücret gelirleri arasında; üzerinden stopaj
yapılmamış bazı ücretler ile stopaja tabi olmasına rağmen birden fazla işverenden elde edilen
ve beyan sınırını aşan ücret gelirleri bulunmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen bazı ücret ödemelerinde stopaj söz konusu
olmamaktadır. Örneğin: ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alan
hizmet erbabı ile yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri bu kapsamdadır.
Herhangi bir kesintinin yapılmamış olması, elde edilen bu gelirlerin beyanname ile
bildirilmesini gerekli kılmaktadır.
Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunumuzda tek işverenden elde edilen ücretlerin, tutarı
ne olursa olsun beyana tabi olmayacağı ifade edilmiştir. Birden fazla işverenden ücret geliri
elde edenler ise; birinci işverenden elde edilenden sonraki ücret gelirlerinin toplam tutarı,
Kanun’da belirtilen beyan sınırını aşıyorsa ücret gelirlerinin tamamı için beyanname vermek
zorundadırlar.

8.4.2. Diğer Ücretler
Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin
saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır. Diğer ücretlilerin safi ücretleri,
takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’ idir. Buna göre, 2015 yılında diğer ücret
geliri elde eden hizmet erbabının safi ücreti, 2015 takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi
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kesiminde çalışan işçilere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak
hesaplanmaktadır. 2015 yılında diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi
Şubat/2015 ayında hesaplanmakta ve tahakkuk eden gelir vergisi de iki eşit taksitte ŞubatAğustos/2015 aylarında ödenmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nda diğer ücretli kapsamında
sayılan hizmet erbapları şöyledir;
-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
-Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü
ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

8.5. Ücretlerde Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
Asgari geçim indirimi uygulaması 1.1.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya
başlamıştır. Ayırma prensibinin sonucu olan bu uygulamanın hayata geçmesi ile, daha önce
ücretliler için getirilmiş olan “vergi iadesi” uygulaması 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Anayasamızın 73. maddesine göre mükelleflerin ödeme güçlerini en doğru şekilde
kavrayarak vergilendirme yapmak vergi adaletinin temelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi,
ödeme gücünün saptanabilmesi için kamu maliyesi literatüründe kabul gören üç temel araç
bulunmaktadır. Bunlar; en az geçim indirimi, artan oranlı vergi tarifesi ve ayırma ilkesi
olarak adlandırılmaktadır. Yine Anayasamıza göre, aynı zamanda sosyal devlet olmanın bir
gereği olarak, bireylerin ve ailelerinin yaşamını (geçimini) asgari düzeyde sürdürebilmesi için
zorunlu olan asgari gelirin vergilendirilmemesi gerektiği kabul edilir. Zira vergi toplama
konusundaki hiçbir gerekçe, insanların fiziki varlıklarını devam ettirme gerekliliğinin önünde
değildir. Dolayısıyla vergilerin herkesin mali gücüne göre alınmasında, bireyin vergi
ödeyebilme gücünün hangi gelir düzeyinden başladığının tespit edilmesi büyük önem
taşımaktadır. İşte bu düzeye asgari geçim düzeyi denilmekte ve bu tutarı vergiden istisna
tutmak asgari geçim indirimi ya da en az geçim indirimi olarak nitelendirilmektedir. Türk
vergi sisteminde buna doğrudan hizmet eden bir uygulama yoktur. Diğer bir deyişle,
literatürde öngörülen hâliyle, bireylerin geçim standartlarını dikkate alacak şekilde belirli bir
miktar gelirin vergi dışı bırakıldığı genel nitelikli gerçek bir “en az geçim indirimi”
uygulamasına sistemimizde yer verilmemiştir.
Gelir Vergi Kanunu’nda tüm gelir unsurlarına uygulanacak genel nitlikli bir “en az
geçim indirimi” uygulamasına yer verilmemekle birlikte, ücretlilere yönelik olarak
düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi” esası getirilmiştir. Söz konusu bu uygulama, literatürde
ifade edilen ve tüm gelir unsurlarına uygulanması esas olan “en az geçim indirimi”
uygulaması ile örtüşmemektedir. Sadece ücretlilere yönelik olarak getirilen söz konusu
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uygulama, hesaplanan vergiden bir miktar indirim yoluyla ücretliye menfaat sağlamaya
olanak veren bir düzenlemedir. Bu hâliyle Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alan “asgari geçim
indirimi” uygulaması, ödeme gücüne ulaşmanın önemli araçlardan bir diğeri olan “ayırma
ilkesi”ne hizmet eden bir unsur niteliğinde kullanılmıştır. Hatırlanacağı üzere, ayırma ilkesine
göre emek gelirleri sermaye gelirlerine oranla daha az vergilendirilmelidir. Dolayısıyla asgari
geçim indirimi uygulaması esas olarak buna hizmet etmek için getirilmiş bir düzenlemedir ve
“özel indirim” niteliği arz etmektedir.
Asgari geçim indirimi uygulamasında vergiden indirim yöntemi benimsenmiştir. Buna
göre, hiç indirim yokmuş gibi önce ücretlinin safi tutarı üzerinden hesaplanan vergiden,
çalışana uygun düşen asgari geçim indirimi tutarı üzerinden hesaplanan vergi düşülür.
Böylelikle ödenecek vergiye ulaşılır.
Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi
kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
- Mükellefin kendisi için %50’si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’ u,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5‟i,
- Diğer çocuklar için %5’i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim
oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir
dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı sonucunun 12’ye bölünmesiyle her aya isabet
eden tutar hesaplanır. Elde edilen bu tutar, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
Hesaplamada kullanılan formül şöyledir:
AGİ Yıllık Tutarı = Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x AGİ Oranı x %15
Konuyu örnekle açıklarsak; eşi ücretli olarak çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan ücretli
Erkan beyin 2015 yılı Ocak ayında yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde
hesaplanacaktır.
2015 Yılında Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutarı (1.201,50 x 12)

14.418 TL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı

%75

- Mükellefin kendisi için %50
- Mükellefin eşi için %10
- Mükellefin çocukları için (%7,5 + %7,5) %15
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Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (14.418 x %75)

10.813,50 TL

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (10.813,50 x %15)

1.622,02 TL

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (1.622,02 /12)

135,17 TL

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde stopaj yöntemi
esastır. Normal vergilendirme rejimi olarak kabul edilen vergi tevkifatında, işveren öncelikle
yukarıda tek tek belirtilen indirimleri yaparak bulduğu safi ücret tutarına vergi tarifesini
uygular ve hesaplanan ücret olarak ifade edebileceğimiz bir değere ulaşır. Daha sonra,
ücretlinin medeni ve ailevi durumuna göre belirlenen asgari geçim indirimi tutarı, hesaplanan
vergi olarak adlandırdığımız bu tutardan mahsup etmek suretiyle ödenecek vergiye ulaşır.
Kısaca özetlersek;
Ödenecek Vergi= Hesaplanan Vergi-AGİ tutarı
Hesaplanan Vergi= Safi Ücret x Vergi Oranı
Safi Ücret= Brüt Ücret - İndirimler (Yukarıda saydığımız Sosyal Sigorta Kesintileri
vd.)
AGİ Tutarı= Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x AGİ Oranı x %15
Ödenecek Vergi= (Safi Ücret x Vergi Oranı) – (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x
AGİ Oranı x %15)

8.6. Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar
Ücret gelirleri açısından Kanun’da öngörülen muafiyet ve istisnalardan bir kısmı
şunlardır.
- Diplomat Muaflığı: Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, müsteşar ve
konsolosları ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin tabiiyetinde bulunan
memurları ve Türkiye’de resmî bir göreve memur edilenlerin, menkul sermaye iradı
üzerinden yapılan tevkifatlar dışındaki tüm gelirleri gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Bu
muafiyet karşılıklılık şartına bağlanmıştır.
- Hizmetçilere ödenen ücretler,
- Köy muhtarları ile köylerin korucu, imam, bekçi gibi hizmetlilerine köy bütçesinden
ödenen ücretler,
- Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul ve yetim aylıkları,
- Şehitlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemeler,
- Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de ücret gelirleri üzerinden elde edilen vergilerin toplam vergi hasılatı
içindeki payı ne kadardır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Mutlak olarak ücret sayılan ödemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:…………….
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelir vergisinin yedi unsurundan biri olan ücretler konusu ele alınmıştır.
Bu çerçevede ücretin tanımı ve niteliği, serbest meslek kazançlarından farkı, tespit şekilleri
incelenmiş, devletin bu alanda tanıdığı muafiyet ve istisnalara yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Uygulamada ücretlerin vergilendirilmesinde görülen temel usul aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Basit usul
b) Beyan usulü
c) Stopaj
d) Götürü usul
2) Aşağıdakilerden hangisi ücret gelirlerinin vergilendirmesinde safi ücretten
yapılacak olan indirimler arasında yer almaz?
a) Özel sigorta primleri
b) Sosyal sigorta kesintileri
c) Para cezaları
d) Engellilik indirimi
3) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak vergi gelirlerinin temel özellikleri arasında
yer almaz?
a) Günümüzde oldukça büyük tutarlara ulaşması
b) Gönüllülük esasına dayanması
c) Kamu hizmetlerinin finansmanı için alınması
d) Kanunlara dayalı olarak alınması
4) Birinci derece engellilik indiriminden yararlanabilmek için çalışma gücünün yüzde
kaçını kaybetmiş olmak gerekir?
a) %80
b) %60
c) %40
d) %30
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5) Asgari geçim indirimi uygulamasında mükellefin kendisi için öngörülen oran yüzde
kaçtır?
a) %7.5
b) %5
c) %50
d) %10
6) Asgari geçim indirimi uygulaması “ayırma ilkesi” ne hizmet eden bir indirim
türüdür. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..
7) Özel hizmetlerde çalışan şoförler elde ettikleri ücret gelirleri beyan usulüne göre
vergilendirilir. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
8) Sendika aidatları safi ücrete ulaşmak için yapılabilecek indirimler arasında yer
almaz. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
9) Spor hakemlerine her ay düzenli olarak aldıkları maaşlerinin haricinde yılda iki kez
ödenen pirimler serbest meslek kazancı olarak kabul edilir. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
10)
Ücretin vergilendirilebilir olması için para olarak ödenmesi gerekmektedir.
(Doğru/Yanlış) Çünkü……

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) c
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9. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI, MENKUL SERMAYE
İRATLARI VE DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Gayrimenkul Sermaye İratları
9.1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Tanımı ve Niteliği
9.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradı Sayılan Mal ve Haklar
9.1.3. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespit Şekilleri ve
Vergilendirilmesi
9.2. Menkul Sermaye İratları
9.2.1. Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Unsurları
9.2.2. Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler
9.2.3. Menkul Sermaye İratlarının Başka Kazançlara Dönüşmesi
9.2.4. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
9.3. Diğer Kazanç ve İratlar
9.3.1. Değer Artışı Kazançları
9.3.2. Arızi Kazançlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Konut istisnası ne demektir?
2) Kâr payı gelirleri nasıl vergilendirilir?
3) Diğer kazanç ve iratların unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ggayrimenkul sermaye iradı
tanımını yapabiliyor olmak
ve vergilendirilme şeklini
kavramak.
Konut istisnasının ne
olduğunu anlamak ve
uygulama biçimini
kavramak.
Menkul sermaye iratlarının
unsurlarını öğrenmek ve
vergilendirilme yöntemini
anlamak.
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Anahtar Kavramlar
Gayrimenkul sermaye iradı: Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri,
irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen
iratlardır.
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Giriş
Gelir Vergisi Kanunumuz, mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak
ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratları
gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendirmektedir.
Menkul değerlerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler ise menkul sermaye iradı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu gelirlerin nelerden ibaret olduğu Kanun’da detaylı
bir biçimde sıralanmıştır.
Gelir unsurlarından sonuncusu ile diğer kazanç ve iratlar başlığıyla “değer artışı
kazançları” ve “arızi kazançlar” olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.
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9.1. Gayrimenkul Sermaye İratları
9.1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarının Tanımı ve Niteliği
Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde
edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte ve elde edilen bu kazançlar
gelir vergisine tabi tutulmaktadır.
GVK’nin ilgili maddesinde sayılan: “mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları,
zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde
edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı” olarak kabul edilmiştir.
Kanunumuzda, hangi iktisadi unsurlardan sağlanan getirilerin gayrimenkul sermaye
iradı sayılacağı, sayma yöntemi ile belirlenmiş bulunmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan mal ve
hakların sahipleri, üzerinde tasarruf edenleri, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya
kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak
gelir vergisine tabi tutulmuştur. Ancak, söz konusu mal ve hakların; ticari veya zirai bir
işletmeye dâhil bulunması hâlinde, bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin
uygulama çerçevesinde işlem görecektir.

9.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradı Sayılan Mal ve Haklar
i- Çeşitli Gayrimenkuller
Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim
yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı
gayrimenkullerin ilk grubunda yer almaktadır.
ii- Voli Mahalleri ve Dalyanlar
Voli mahalleri; denizlerde, göllerde ve nehirlerde balık avlamaya elverişli doğal su
alanlarıdır. Dalyanlar ise; deniz, nehir ve göllerde taş, beton, çit gibi engellerle balık avlamaya
uygun hâle getirilmiş bulunan yerlerdir. Söz konusu alanlardan elde edilen gelirler
gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir.
iii- Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile
bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri
Mütemmim cüzi, kavram olarak “bütünleyici parça” anlamına gelmektedir. Asıl şeyin
temel unsuru olan ve o şey yok olmadıkça, zarara uğratılmadıkça veya yapısı
değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak olmayan parçadır. Örneğin bir arabanın
direksiyonu, binanın duvarı mütemmim cüzi olarak kabul edilir. Gelir Vergisi Kanunumuz
mütemmim cüzileri kiraya vermekten doğan gelirleri de gayrimenkul sermaye iradı olarak
kabul etmektedir.
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iv- Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar
Haklar, hak sahibine hakkın konu olduğu eşya üzerinde dilediği şekilde faydalanma,
kullanma ve tasarruf etme yetkisi verir.
v- Sınai ve Ticari Haklar
Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka,
ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses
ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait
bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma
imtiyazı gibi haklar gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır.
vi- Telif Hakları
Eser sahibi ve kanuni mirasçılar dışındaki kişilerin, eserlerin kiralanmasından elde
ettikleri getiriler gayrimenkul sermaye iradı olarak işlem görmektedir. Daha önce de
açıkladığımız gibi, telif haklarının, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancı olarak işlem görmektedir.
vii- Gemi ve Gemi Payları ile Yükleme Boşaltma Araçları
Motorlu olup olmadıklarına bakılmaksızın gemi ve gemi payları ile denizde, gölde,
nehirlerde, garajlarda ve tren istasyonlarında yükleme ve boşaltma için kullanılan motorlu
araçların kiraya verilmesinden doğan kazançlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul
edilmektedir.
viii- Motorlu nakil vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların
eklentileri
Kamyon, traktör, otomobil, minibüs, nakil çekme aracı ve benzerlerinin kiraya
verilmesinden doğan gelirler bu grupta değerlendirilebilir. Yine, herhangi bir motorlu aracın
eklentisinin (örneğin bir yükleyicinin kepçesi) kiraya verilmesi neticesinde doğan gelir de
Gelir Vergisi Kanunumuz açısından gayrimenkul sermaye iradı sayılmıştır.
ix- Zirai faaliyete fiilen iştirak etmeksizin yalnızca üründen pay alan arazi
sahiplerinin gelirleri
Zirai faaliyete bilfiil katılmaksızın sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri
gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir.
Görüldüğü gibi Gelir Vergisi Kanunumuz hangi gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı
sayılacağını tek tek saymak suretiyle ayrıntılı bir tanımlamaya gitmiştir. Gayrimenkul olarak
kabul edilen söz konusu unsurların;
- Sahipleri,
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- Mutasarrıfları,
- Zilyetleri (fiilen kullananlar),
- İrtifak (yüklenim) hakkı sahipleri,
- Kiracıları tarafından kiraya verilmesinden doğan gelirler, bu kişilerin elde ettikleri
gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir ve bu grupta vergilendirilir.
Yukarıda belirtilen mal ve hakların nitelikleri incelendiğinde, aslında çoğunun
gayrimenkul niteliğinde olmadığı görülmektedir. Ancak, söz konusu mal ve hakların sağladığı
getiriler gelir vergisi uygulaması bakımından bu gelir unsuru kapsamında işlem görmektedir.

9.1.3. Gayrimenkul
Vergilendirilmesi

Sermaye

İradının

Tespit

Şekilleri

ve

Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi gerçek usulde yapılmaktadır. Ancak
giderlerin tespiti bakımından kanun koyucu mükelleflere “gerçek gider yöntemi” ya da
“götürü gider yöntemi” ni tercih etme serbestisi getirmiştir.

Gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsilatın
nakdî ya da ayni olarak gerçekleşmesi gelirin niteliğini değiştirmez.
Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranın Türk parası veya yabancı para ile
ödenmesini ifade eder. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılır.
Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri,
tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Örneğin; 2012, 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca
2015 yılında tahsil edilirse, 2015 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır.
Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın
değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin; 2014, 2015 ve 2016
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yılları kira gelirleri topluca 2014 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda
beyan edilecektir. Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki
T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

9.1.3.1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Safi İradın Tespiti
Gayrimenkul sermaye iradı olarak safi irat vergilendirilir. Kira gelirinin
vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.
Bunlar:
i- Gerçek Gider Yöntemi
ii- Götürü Gider Yöntemi
Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır.
Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine
dönemezler.
i- Gerçek Gider Yöntemi
Daha önce de belirttiğimiz gibi, gayrimenkul sermaye iratlarında safı irat; gayrisafi
hasılattan iradın sağlanması ve sürdürülmesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan
olumlu farktır. Söz konusu giderlerin belgeye dayandırılması gerekmektedir. Gerçek usulde
bu tutarın hesaplanmasında; elde edilen gayrisafi hasılattan, Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili
maddesinde belirtilmiş olan giderlerin indirilmesi gerekmektedir. Söz konusu giderler şu
şekilde ifade edilebilir:
- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma,
su ve asansör giderleri,
- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan
yönetim giderleri,
- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz
giderleri,
- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl
süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili
gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.
2010 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır).
- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya
veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
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- Amortismanlar,
- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile
bakım ve idame giderleri,
- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek
giderler (Kişiler, sahibinden ya da bir başkasından kiraladikları mal veya hakkı tekrar bir
başkasına kiraya verebilirler. Örnek olarak, Ahmet bey mal sahibinden yıllık olarak 24.000
TL’ye kiraladığı bir gayrimenkulü mal sahibinin iznini alarak 50.000 TL’ye kiraya verdiği
takdirde, kendine ait gayrimenkul sermaye iradının safi tutarını bulurken 50.000 TL’lik
gayrisafi irattan 24.000 TL’lik tutarı gider olarak düşebilecektir),
- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya
lojmanların kira bedeli (Bazı durumlarda kişiler kendi konutlarını kiraya vererek çeşitli
sebeplerle kiraya tuttukları başka bir konutta oturabilmektedirler. Böyle durumlarda, kirada
oturan kişi kiraya verdiği konuttan elde ettiği hasılattan oturduğu konutun kira bedelini
düşebilmektedir. Örneğin Ahmet beyin, Ankara’da sahibi bulunduğu konutu 10.000 TL’ye
kiraya vererek, çocuğunun eğitimi için geldiği İstanbul’da 8.000 TL’ye konut kiralaması
durumunda, elde edilen 10.000 TL’lik kira gelirinden 8.000 TL’lik tutar gider olarak
indirilebilecektir)
ii- Götürü Gider Yöntemi
Gelir Vergisi Kanunumuzda gayrisafi hasılattan yapılacak giderlerin tek tek
sayılmasının ardından, gider indirimi konusunda mükelleflere önemli bir seçimlik hak
tanınmıştır. Buna göre mükellefler dilerlerse gerçek giderlerini belgeleyip indirmek yerine,
götürü gider usulünü seçip giderlerine karşılık olmak üzere hasılatın %25’ini götürü olarak
indirebileceklerdir. Örneğin yıllık kira geliri 100.000 TL olan bir mükellef, otomatik olarak
25.000 TL götürü gider indirimi yapıp 75.000 TL üzerinden vergi ödeyecektir. Götürü gider
usulünü kabul eden mükelleflerin, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemeyecekleri hüküm
altına alınmıştır.

9.1.3.2. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Emsal Bedel Uygulaması
Beyanı gereken en az kira tutarı, emsal kira bedeli olarak ifade edilir. Mükellefler
tarafından beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradının, elde edilene uygun ve gerçekçi
olmasını sağlamak bakımından otokontrol müessesesi niteliğinde olmak üzere, emsal kira
bedeli esasına yer verilmiş bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunumuzun ilgili maddesi
gereğince; kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedelinden düşük
olamamaktadır. Eğer, söz konusu mal ve haklar; bedelsiz olarak başkalarının kullanımına
bırakılmış ise, bu mal ve hakların emsal kira bedeli, söz konusu mal ve hakların kirası
sayılmaktadır. Başka bir deyişle, bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılmış olan mal
ve haklar açısından, bunların emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisi istenilmektedir.
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması hâlinde, “emsal kira bedeli” esas
alınır. Buna göre;
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-Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,
-Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması
hâllerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.
Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya
mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.
Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak
vergisi değerinin %5’idir. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli,
bunların maliyet bedelinin %10’udur.
Örneğin, Ahmet Bey, 2014 yılında emlak vergisi değeri 150.000 TL olan bir apartman
dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmış olsun. Bu durumda Ahmet Bey
kira geliri elde etmediği hâlde, emsal kira bedeli hesaplaması yapılacak ve bulunacak tutar
kadar kira geliri elde etmiş sayılacaktır.
Emsal Kira Bedeli: 150.000 x %5 = 7.500 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi
gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.
Bazı özel durumlarda ise Kanunumuz emsal kira bedeli esası uygulanmayacağını
hüküm altına almıştır. Bu durumlar şu şekilde özetlenebilir:
- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının
ikametine bırakılması,
- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin
ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut
tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak,
mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet
gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli
hesaplanacaktır),
- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,
- Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

9.1.3.3. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Konut İstisnası
Gayrimenkul sermaye iratları alanındaki istisna, sadece konutları kapsamına alacak
şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu hüküm gereğince; binaların, mesken olarak
kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belirli bir kısmı gelir
vergisinden istisna tutulmuştur. Her yıl için yeniden düzenlenecek olan istisna tutarı 2014 yılı
gelirleri için 3.300 TL olarak belirlenmiştir.
Konut istisnası uygulamasında birtakım özellikli durumlar bulunmaktadır:
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- Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden
elde edilen gelirler için söz konusudur. Bu nedenle kiraya verilen konutun aynı zamanda
işyeri olarak da kullanılması durumunda elde edilen gayrimenkul sermaye iradına istisna
uygulanmayacaktır.
- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması hâlinde, bu konuttan elde edilen kira
gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için söz konusu istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.
- Mirasın paylaşılmamış olması hâlinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı
yararlanacaktır.
- Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi hâlinde, istisna kira
gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
- Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar
ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar söz konusu istisnadan
faydalanamamaktadırlar.

9.1.3.4.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergi Tevkifatı
Gelir Vergisi Kanunumuza göre, gayrimenkullerin vergi kesme yükümlülüğü olan kişi
ve kuruluşlara kiralanması durumunda kira ödenirken stopaj yapılması gerekir.
Kiracının, stopaj yapma yükümlülüğü olmayan bir kişi ve kurum olması durumunda
ise vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu nedenle, genellikle iş yeri olarak kiralanan
gayrimenkullerden sağlanan gelirler stopaja maruz kalmakta, konut kiraları ise stopaja maruz
kalmamaktadır.
Herhangi bir gayrimenkulü işyeri olarak kiraya tutan ve vergi sorumlusu olarak
tanımlanan kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında
gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.
Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli
üzerinden de yapılacaktır. Örneğin; 3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde,
bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

9.2. Menkul Sermaye İratları
9.2.1. Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Unsurları
Menkul sermaye iratları Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan gelir unsurlarından birini
oluşturmaktadır. Tanım gereğince; “sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında
nakdî sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde
ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar” menkul sermaye iradı sayılmaktadır. Bu gelir
unsuru içerisinde; menkul sermaye unsurlarının sağladıkları getirilerin vergilendirilmesi
amaçlanmış bulunmaktadır.

178

Bu tarifin unsurlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür:
• İradı sağlayan unsur, kişinin malvarlığına dâhil olmalıdır. İrat sağlayan menkul
kıymetlerin ticari faaliyete dâhil (bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı) olması durumunda, bu
iratlar ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır. Yani böyle bir durumda vergileme, ticari
kazanç hükümlerine göre yapılacaktır.
• Yatırılan sermaye, para veya para ile temsil edilebilen değerlerden oluşmalıdır.

9.2.2. Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler
Kanun koyucu, nelerin menkul sermaye iradı sayılacağını ayrıntılı bir şekilde
açıklamıştır. Bu göre aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır;
- Her çeşit hisse senetlerinin kâr payları (temettü gelirleri),
- İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları
ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
- Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları,
- Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri
(Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan
gelirler dâhil olmak üzere),
- Her çeşit alacak faizleri,
- Mevduat faizleri,
- Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen
bedeller,
- İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve
temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
- Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi
karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı
karşılığında ödenen kâr payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine
ödenen kâr payları dahil),
- Repo gelirleri,
- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
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- Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
- Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen
her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kâr payı, faiz, kira vb. gelirler.

9.2.3. Menkul Sermaye İratlarının Başka Kazançlara Dönüşmesi
Ödünç para verme işinin sürekli olarak yapılması hâlinde de, elde edilen alacak
faizleri menkul sermaye iradı değil, ticari kazanç olarak vergilendirilir.
Hazine bonosu, Devlet tahvilleri ve eurobondların vadesi gelmeden elden çıkarılması
durumunda, menkul sermaye iradı değil, diğer kazanç ve iratlar söz konusu olur.

9.2.4. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi esas olarak stopaj yöntemiyle
gerçekleştirilmektedir.
Bazı istisnai durumlarda ise beyanname verilmesi zorunlu bulunmaktadır.
i- Stopaj Esasına Dayalı Vergilendirme
Çoğunluğunu bankalar oluşturmak üzere, aşağıdaki menkul sermaye iratlarını
ödeyenler, ödeme esnasında Kanun’da yazılı oranlarda tevkifat yapmaktadırlar;
- Hazine bonosu ve Devlet tahvili faizi, eurobond faizleri, özel sektör tahvil ve
bonolarının faizi,
- Türk Lirası mevduat faizi, döviz tevdiat hesabı faizi,
- Repo geliri,
- Özel finans kurumları kâr zarar ortaklığı belgesi gelirleri,
- Yatırım fonları katılma belgelerinden elde edilen kazançlar.
Bu iratları elde eden gerçek kişi mükellefler açısından yapılan tevkifat, nihai
vergilendirme olmaktadır. Bu kişiler, tutar ne olursa olsun ayrıca beyanname vermez veya
başka gelirler için verilen beyannameye bu iratlar dâhil etmezler.
Kâr payları ödemeleri üzerinden de stopaj yapılmaktadır. Kurum kârının
dağıtılmayarak sermayeye eklenmesi durumda ise stopaj yapılmayacaktır. Stopaja maruz
kalan kâr payı gelirini elde eden gerçek kişi ortaklar açısından, elde ettikleri kâr payının yarısı
gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna tutarı hesaplanırken kâr payının gayrisafi (stopaj
yapılmadan önceki) tutarı dikkate alınmaktadır. İstisnanın düşülmesinden sonra kalan tutar,
beyanname verme sınırını geçiyorsa gerçek kişi ortak, izleyen yılın Mart ayında beyanname
vermek zorundadır.
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Beyanname üzerinden gelir vergisi tarifesine göre vergi hesaplanmakta, bu vergiden
de daha önce yapılan stopajın tamamı indirilmektedir.
ii- Beyan Esasına Dayalı Vergilendirme
Stopaja maruz kalmayan, bazı menkul sermaye iratları (örneğin alacak faizleri), gelirin
elde edildiği yılı izleyen Mart ayında beyanname ile bildirilmek zorundadır:
Diğer yandan stopaja maruz kalsa da yurt dışından elde edilen mevduat faizi, Devlet
tahvili faizi gelirleri için beyanname verme mecburiyeti vardır.
Çeşitli menkul sermaye iratlarını bir arada elde eden mükellefler açısından,
beyanname verme sınırı araştırılırken;
• Kurumlardan elde edilen kâr payları ve
• Mükellefin elde ettiği (beyana tabi olan) diğer menkul sermaye iratları toplanacaktır.
Menkul sermaye iradının tesbiti, indirilecek giderlerin fazla olmaması ve olanların da
oldukça açık olması nedeniyle zor değildir. Menkul sermaye iradının tesbiti için defter
tutulmaz.
Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler indirilir:
- Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan
giderler,
- Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri,
- Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar.

9.3. Diğer Kazanç ve İratlar
Diğer kazanç ve iratlar ile yedinci gelir unsuru olarak yukarıda belirtilen altı gelir
unsuru içine girmeyen veya bunlarla ilişkilendirilmeyen nitelikleri kanunda belirtilen gelirler
kapsama alınmaktadır. Ancak, diğer kazanç ve iratlar yürürlükteki gelir vergisinin kapsadığı
gelir tanımının genişliği ölçüsünde vergilendirilmektedir.
Diğer kazanç ve iratlar, değer artışı kazançları ve arızi kazanç ve iratlar olmak üzere
iki gruptan oluşmaktadır.

9.3.1. Değer Artışı Kazançları
Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan
kazançlar değer artışı kazancı olarak kabul edilmiştir. Bunları aşağıdaki gruplar hâlinde
sıralayabiliriz:
-İki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç olmak üzere, borsada kayıtlı
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olan veya olmayan hisselerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
- Diğer menkul kıymetlerin (menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgeleri, borsa
yatırım fonlarının katılma belgeleri) elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
- Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde
yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî
mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından
doğan kazançlar,
- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve işlem gelirleri,
- Devlet tahvili ve Hazine bonosu kağıtlarının elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar.
Görüldüğü üzere değer artış kazancı çoğu zaman, kişinin sahibi olduğu çeşitli mal ve
haklarını elden çıkarması durumunda söz konusu olmaktadır.
Burada adı geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması,
bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması,
devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

9.3.1.1. Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi
Değer artış kazançlarının vergilendirilmesi iki şekilde olabilmektedır. Bunlardan
birincisi stopaj yoluyla vergilendirme, diğeri ise beyanname üzerinden vergilendirmedir.
i- Stopaj Esasına Dayalı Vergilendirme
Değer artış kazançları çoğu zaman stopaj yoluyla vergilendirilmekte ve belirli koşullar
altında yapılan bu işlem nihai vergilendirmeyi teşkil etmektedir. Söz konusu stopaj menkul
kıymetin alım satımına aracılık eden kurum veya banka tarafından yapılmaktadır. Stopajın
nihai vergi yerine geçtiği durumlarda ayrıca beyanname verilmesi söz konusu olmamaktadır.
ii- Beyan Esasına Dayalı Vergilendirme
Özellikle stopaj imkânının olmadığı birtakım hâllerde Kanun koyucu, birtakım değer
artış kazançlarının beyanname ile bildirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Buna göre,
aşağıdaki değer artış kazançları beyanname yoluyla bildirilecektir:
i-İMKB’de işlem görmeyen (borsada kayıtlı olmayan) hisse senetlerinin satışından
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sağlanan kazançlar.
ii-Diğer değer artışı kazançları. Örneğin;
-Eurobondların (yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin) ahm satım
gelirleri,
-Yabancı hisse senedi alım satım kazançları,
-Yabancı devlet tahvili alım satım kazançları.
iii-Yabancı devlet tahvili alım satım kazançları.
iv-Gayrimenkullerin ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl (1.1.2007
tarihinden önce iktisap edilmiş olanlarda dört yıl) içinde elden çıkarılmasından doğan
kazançlar.
Bu değer artışı kazançlarının, Kanunca o yıl için belirlenen istisna tutarını aşan kısmı
vergiye tabidir. Yani, değer artışı kazancının istisna sınırı altında kalması durumunda beyan
söz konusu olmayacaktır.

9.3.1.2. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları
Değer artışı kazançlarında devir ve dönüştürme istisnası diyebileceğimiz bu durumlar,
Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirlenmiş olup, aşağıda sıralan kazançları kapsar.
Bu hâllerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez.
- Ferdî bir işletmenin sahibinin ölümü hâlinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin
faaliyetine devam olunması (Mirasçıların, işletmeye dâhil iktisadi kıymetleri kayıtlı
değerleriyle; bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün
hâlinde aynen devir almaları şartıyla),
- Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir
sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün hâlinde devrolunması, devir alan şirketin
bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten,
devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (bu ortaklık
payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır).
- Kollektif veya adi komandit şirketlerin nevi değiştirerek sermaye şirketi hâline
dönüşmesi durumunda ortaya çıkan değer artışı kazançları (kollektif ve adi komandit
şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket hâline dönüşmesi hâlinde şekil değiştiren kollektif
ve adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse
senetlerinin nama yazılı olması şarttır).

9.3.2. Arızi Kazançlar
Arızi kazançlar, diğer kazanç ve iratların ikinci alt grubunu oluşturmaktadır. Bu grupta
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yer alıp vergiye tabi olan kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde
sıralanmaktadır;
i- Süreklilik göstermeyen ticari ve serbest meslek faaliyetlerinin icrasından elde edilen
kazançlar. Örneğin, ücretli olarak çalışan kişinin bir oto satın alıp daha sonra bunu satması ile
elde ettiği kazanç veya bir apartman kapıcısının apartmandaki bir dairenin satışına veya
kiralanmasına aracılık etmesinden dolayı elde ettiği kazanç arızi ticari kazançtır. Avukat olan,
ancak çiftçilikle uğraşan kişinin, komşularına verdiği sağlık hizmetinden elde ettiği kazanç ise
arızi serbest meslek kazancıdır.
ii- Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle, serbest meslek faaliyetinin
durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen gelirler,
iii- Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan
tazminatlar ve peştemallıklar (hava parası),
iv- Ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve
eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında alınan paralar.
v- Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin, terk ettikleri işleriyle ilgili olarak
sonradan elde ettikleri kazançlar. Örneğin faaliyetini bırakan bir avukatın, daha önce takip
ettiği; ancak ücretini tahsil edemediği bir davanın ücretini, daha sonra tahsil etmesi
durumunda, sağladığı kazanç bu grupta vergilendirilir.
Sayılan bu kazançlardan, 1-3 arası bentlerde yazılı olanlar toplamının, Kanun’un o yıl
için öngördüğü istisna tutarını geçmemesi durumunda beyanname verilmesine de gerek
olmayacak, dolayısıyla vergi ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu tutarın aşılması
durumunda ise sadece aşan kısım beyannamede gösterilecektir.
4 ve 5 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlarda ise istisna öngörülmemiş olup tutar
ne olursa olsun beyanname verilip vergi ödenecektir.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de gayrimenkul sermaye iratlarından elde edilen vergi gelirlerinin toplam
gelir vergisi içindeki payı nedir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Vergi adaletini gerçekleştirmede menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi
büyük önem taşır. Çünkü;………………………………..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelir unsurlarından gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları
ve diğer kazanç ve iratlar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Ahmet Bey’in (A) holdingden 2015 yılında elde ettiği kâr payı geliri aşağıdaki
kazanç türlerinden hangisine girer?
a) Ticari kazanç
b) Ücret
c) Menkul sermaye iradı
d) Değer artış kazancı
2) Gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider indirimini tercih eden mükellefler
kaç yıl geçmedikçe bu yöntemden vazgeçemezler?
a) 3
b) 5
c) 4
d) 2
3) İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkul sermaye iratlarında stopaj oranı ne
kadardır?
a) %5
b) %10
c) %15
d) %20
4) Aşağıdakilerden hangisi gerçek gider yöntemini benimseyen bir mükellefin
gayrimenkul sermaye iradını beyan ederken gayrisafi irattan indirebileceği giderler arasında
yer almaz?
a) Kiraya veren tarafından ödenen sendika aidatları
b) Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri
c) Kiraya verilen malların idaresi için yapılan yönetim giderleri
d) Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma,
ısıtma, su ve asansör giderleri
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5) Aşağıdakilerden hangisi elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle vergiye
tabi kılınamaz?
a) Gayrimenkulün sahibi
b) İrtifak hakkı sahipleri
c) Gayrimenkulün kiracısı
d) Hepsi
6) Gayrimenkul sermaye iratlarının da içinde bulunduğu dolaysız vergiler adil
vergilerdir. (Doğru/Yanlış). Çünkü…..
7) Gelişmekte olan ülkelerde menkul kıymetlerin vergilendirilmesi sermaye birikimine
zarar verir ve iktisadi büyümeyi yavaşlatır. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..
8) Genellikle iş yeri olarak kiralanan gayrimenkullerden sağlanan gelirler stopaja tabi
iken, konut kiralarına stopaj uygulanmaz. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..
9) Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar
konut istisnasından faydalanamazlar. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..
10) Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması hâlinde, bu konuttan elde edilen kira
gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için konut istisnası ayrı ayrı uygulanır.
(Doğru/Yanlış) Çünkü…..

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) d, 4) a, 5) d
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10. GELİRİN BEYANI, GELİR VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yıllık Beyanname
10.1.1. Vergiye Tabi Gelirin Belirlenmesi
10.1.1.1. Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi Zorunlu Olan Gelirler
10.1.1.2. Yıllık Beyanname Verilmeyen veya Beyannameye Dâhil
Edilmeyen Gelirler
10.1.1.3. Vergiye Tabi Gelirin Belirlenmesinde Yapılacak İndirimler ve
Geçmiş Yıl Zararları
10.1.2. Verginin Tarhı ve Ödenmesi
10.1.3. Geçici Vergi
10.2. Muhtasar Beyanname
10.3. Münferit Beyanname
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yıllık Beyannameye dâhil edilen gelirler nelerdir?
2) Geçici vergi nedir?
3) Münferit beyannameyi kimler verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yıllık beyannameye dâhil
edilecek gelirlerin neler
olduğunu kavramak
Verginin tarhından
tahsiline kadar olan süreci
anlamak.
Muhtasar ve münferit
beyannameleri anlamak.

193

Anahtar Kavramlar
Muhtasar beyanname: Vergi sorumluları tarafından tevkifat yoluyla kesilen
vergilerin vergi dairesinde bildirilmesinde kullanılan beyanname çeşididir.
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Giriş
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olay ile başlar;
tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından geçerek tamamlanır. Bu bölümde, beyanname
türlerinden hareketle, verginin tarhından başlayarak ödeme sürecine kadarki aşamalar,
anlatılacaktır.
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10.1. Yıllık Beyanname
Gelir vergisinde beyan esası geçerlidir. Bunun sebebi, mükellefin kendi mali gücünü
en iyi kendisinin bileceği ve beyan edeceği inancıdır. Gelir vergisi uygulaması bakımından
mali gücün en iyi göstergesi yıllık gelirdir. Aksine bir hüküm olmadıkça vergi mükellefin
veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunmaktadır.
Beyan esasında, beyan edilecek gelir mükellef veya vergi sorumlusu tarafından bir
beyanname ile beyan edilir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu, bazı hâllerde
beyanın mükellef veya vergi sorumlusu dışındaki kimseler tarafından yapılmasını da
öngörmüştür. Bunları kanuni temsilciler ve mirasçılar şeklinde ifade edebiliriz.
Ancak beyan, vergi tekniğindeki uygulamalara bağlı olarak yıllık, muhtasar ve
münferit beyannameler aracılığıyla yapılmaktadır.
Yıllık beyanname, gerçek kişilerin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde
elde ettikleri kazanç ve iratların biraraya getirilip toplanmasına ve bu şekilde hesaplanan
gelirin vergi dairesine bildirilmesine yarayan beyanname türüdür.

10.1.1. Vergiye Tabi Gelirin Belirlenmesi
Gelir vergisinde toplama esası geçerlidir. Gelir vergisinin sübjektif bir vergi olması ve
gerçek kişileri vergi ödeme güçlerine göre vergilendirmeyi amaçlaması nedeniyle, gelirin
toplanması kuralı bu verginin en önemli kurallarından biridir. Toplama kuralı, kişilerin vergi
ödeme güçlerine göre vergilendirilmesini sağlayan artan oranlı bir gelir vergisi tarifesinin
uygulanmasına ve bu yolla kişiler arasında vergi adaletinin gerçekleşmesine imkân
vermektedir.
Gelirin toplanması, mükelleflerin çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği
vergiye tabi kazanç ve iratları için yıllık beyanname vermeleri ve bu kazanç ve iratlarını yıllık
beyannamede birleştirmeleri anlamına gelmektedir.
Bir gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve
iratların toplanması ve bu şekilde hesaplanan gelirin bir beyanname ile bildirilmesinde yıllık
beyanname kullanılmaktadır.
Bu nedenle mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yazılı
kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için, Gelir Vergisi
Kanunu’nda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir. Ayrıca
Gelir Vergisi Kanunu’na göre beyanı gereken gelirlerin, yıllık beyannamede toplanması
zorunludur.
Temel prensip, yukarıda açıklandığı üzere bir takvim yılı içinde elde edilen gelir
unsurlarının bir beyannamede toplanarak beyan edilmesidir. Tabi ki söz konusu temel prensip,
Gelir Vergisi Kanunu’nda aksine bir hüküm olmadığı sürece geçerlidir. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 85 ve 86’ncı maddelerinde ise hangi gelir unsurlarının verilecek yıllık gelir
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vergisi beyannamesine dâhil edilmesinin zorunlu olduğu, hangi gelir unsurları için beyanname
verilmeyeceği veya hangi gelir unsurlarının verilecek beyannameye dâhil edilmeyeceği açıkça
hüküm altına alınmıştır.
Kısaca özetlersek, toplama ilkesi ülkemizde 1980 yılına kadar geniş ölçüde
uygulanmış, ancak daha sonra toplama kuralından giderek uzaklaşılmış ve çoğu defa yıl
içinde mükellefin gelirinden yapılan kesintilerle yetinilmesi yoluna gidilmiştir. Bunun
sonucunda beyannameye dâhil edilecek gelirin kapsamı da son derecede sınırlandırılmıştır.

10.1.1.1. Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi Zorunlu Olan Gelirler
Bazı gelir unsurları için yıl içerisinde hiç kazanç elde edilmemiş olsa dahi yıllık gelir
vergisi beyannamesi verilmesi zorunludur. Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinin
ikinci fıkrasında sayılan gelir unsurları için mükellefler kazanç elde etmemiş olsalar dahi
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Söz konusu gelir unsurları; ticari
kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazançlarıdır. Bu gelir unsurları dışında yer alan diğer
gelir unsurlarında da birtakım kazançlar vardır ki, bunların elde edilmesi hâlinde de mutlak
suretle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Gelir unsurları itibarıyla
mutlak suretle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gereken hâller aşağıdaki şu şekilde
sıralanabilir:
i- Gerçek Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar
Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile kollektif şirket ortakları ve
komandit şirketlerin komandite ortakları, kazanç temin etmemiş olsalar dahi yıllık beyanname
vermek zorundadırlar.
ii- Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari faaliyetinden elde ettikleri gelirleri,
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekmektedir. Söz konusu mükelleflerin,
ticari ve sınai faaliyetleri sonucu bir kâr elde edip etmemeleri, zarar etmiş olmaları, beyan
edilecek bir gelirin bulunmaması vb. durumlarda olmaları, yıllık beyanname verme
zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
iii- Gerçek Usulde Vergilendirilen Zirai Kazançlar
Kazancı gerçek usulde tespit edilen çiftçiler, yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
Söz konusu çiftçilerin, zirai faaliyetlerinden zarar etmiş olmaları veya hiç kazanç elde
etmemiş olmaları, yıllık beyannamenin verilmesine engel bir durum değildir.
iv- Serbest Meslek Kazançları
Gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı da, gelirlerini yıllık beyannamede
toplamak ve yıllık beyanname vermek mecburiyetindedirler.
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v- İstisna Haddini Aşan ve/veya Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemiş Kazanç ve
İratlar
Genel kural, istisna haddini aşan ve tevkif suretiyle vergilendirilmemiş olan menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlarının tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmesidir.
Aynı durum ücret gelirleri için de söz konusudur. Genel kural açıklanan sistem olmakla
beraber, Türkiye’de vergi tevkifatına tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye
iratları ile gayrimenkul sermaye iratlarının toplam tutarının (2015 yılında elde edilen gelirler
için 1.500 TL’yi aşması hâlinde beyan konusu yapılması gerekmektedir.

10.1.1.2. Yıllık Beyanname Verilmeyen veya Beyannameye Dâhil
Edilmeyen Gelirler
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kural olarak, elde edilen tüm gelirler yıllık beyanname
ile bildirilmek zorundadır. Ancak, bazı gelirlerin kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilmesi,
bu kuralın gevşemesine neden olmuştur. Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde hangi
gelir unsurları için beyanname verilmeyeceği ya da mevcut beyannameye dâhil edilmeyeceği
açıkanmaktadır.
i- Şarta Bağlı Olmaksızın (Tutarı Ne Olursa Olsun) Beyan Edilmeyecek Olan
Gelirler
Mükelleflerin gelirleri, beyan dışında kalacağı ifade edilen aşağıda sayılı ücret,
menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile kazanç ve iratların istisna haddi içinde
kalan gelirlerinden biri, birkaçı veya tamamından oluşuyorsa, tutarı ne olursa olsun
beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle beyanname verilse bile bunlar beyannameye
dâhil edilmez.
Söz konusu gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin (a) bendi ile (b)
bendinde sayılan kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. Ancak, 86. maddede sayılmamış olmakla
birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı özel hükümleri ile beyan dışı bırakılan çeşitli
gelirlerin de, beyanname dışında kalabildiğini, başka gelirler için beyanname verilmesi
durumunda beyannameye dâhil edilmeyeceğini ifade etmemiz gerekir. Örneğin, Kanun’un
geçici 67. maddesinde sayılan Devlet tahvili-Hazine bonosu faizleri, mevduat (TL, döviz)
faizleri, repo faizleri gibi menkul sermaye iratları bu kapsamdadır.
Bu gelirler şu şekilde sıralanmaktadır;
- Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar
Kazançları gerçek usulde tespit edilerek vergilendirilmeyen çiftçiler için Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre hâsılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle yapılan
vergileme, nihai vergileme olmaktadır. Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir, sadece gerçek
usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan ibaret ise yıllık beyanname verilmeyecektir.
Burada elde edilen zirai hâsılatın veya kazancın miktarının bir önemi bulunmamaktadır.
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- Tek işverenden sağlanan ücret gelirleri
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ücret gelirlerinin temel vergilendirme sistemi,
kaynakta kesinti ya da diğer ismiyle stopaj yöntemiyle vergilendirilmesidir. Yani ücretler
ödeme esnasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine istinaden aynı Kanun’un 103
ve 104’üncü maddelerine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun
86/1-b maddesinde yer alan düzenleme gereğince, tek işverenden alınan ve vergi tavkifatına
tabi tutulmuş ücret, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla
verilecek beyannameye de dâhil edilmeyecektir.
- Diğer Ücretler
Bir kısım hizmet erbabının ücretlerinin gerçek miktarını tespit etmek bazı hâllerde çok
zor veya imkânsız olmaktadır. Bu gibi hizmet erbabının ücretleri “Diğer Ücretler” başlığı
altında takdir usulü ile tespit edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 64.maddesinde yer alan
hükme göre;
-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
-Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
-Gerçek ücretlerin tespitine imkân olmaması sebebiyle Danıştay’ın müspet
mütalaasıyla Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar
bu kapsamdadır.
Yukarıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve
sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt
tutarının %25’i olarak dikkate alınmaktadır.
Bu şekilde vergilendirilen diğer ücret gelirleri için, Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü
maddesinin son fıkrası gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Diğer
gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilmesi gerekse dahi, diğer ücretler verilecek
beyannameye dâhil edilmeyecektir.
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci Maddesinde Yazılı Bazı Menkul Sermaye
İratları
-Tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan mevduat faizleri,
-Tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan katılım bankacılığı gelirleri,
-Tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan repo kazançları,
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-Tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan devlet tahvili ve hazine bonosundan elde edilen
faiz gelirleri,
-Tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz
gelirleri,
-Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerin elde
tutulması suretiyle elde edilen faiz gelirleri,
-Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından;
a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları,
b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları.
-Bireysel emeklilik sisteminden;
a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme
alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı,
b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı,
c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı.
-Avrupa Birliğinden Sağlanan Hibeler
6456 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen bu
düzenlemeyle, Avrupa Topluluğu Sözleşmeleri çerçevesinde sağlanan hibelerin gelir
vergisine tabi tutulmayarak tamamının ilişkili olduğu projelerde kullanılabilmesine imkân
sağlanmaktadır. Bu uygulama, hibelerin verildiği projelerle sınırlı olup, söz konusu hibelerden
herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarlar gelire dâhil edilerek
vergilendirilecektir.
-Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-a maddesi gereğince, kazanç ve iratları istisna hadleri
içinde kalan mükellefler, yıllık beyanname vermek zorunda değillerdir. Kazanç ve iratların
istisna tutarları aşması hâlinde ise, bu gelirlerin toplam tutarı değil, sadece istisna rakamını
aşan tutarları beyan edilecektir.
ii-Şarta Bağlı Olarak Beyanname Dışında Bırakılan Gelirler
Söz konusu gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin (c) ve (d) bendinde yer
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almaktadır. Bunları da iki başlık altında açıklayabiliriz.
a- Tevkifata Tabi Tutulmamış Olan Küçük Tutardaki Birtakım Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye İratları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddenin (d) bendinde yer alan düzenleme uyarınca;
bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı belirli bir tutarı (2015 yılında elde edilen gelirler
için 1.500 TL) aşmayan, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları beyan edilmeyecektir.
Bu madde ile, tevkifata tabi olmayan ve tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gereken
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanı, belirli bir tutarı geçmesi koşuluna
bağlanmaktadır. Bu düzenlemeyle, çok küçük gelirler için beyanname verilmesi zorunluluğu
kaldırılmakta, mükellef ve vergi dairesi gereksiz ve verimsiz işlerden kurtarılmaktadır.
Buna göre 2015 yılı içerisinde tam mükellef gerçek kişilerce elde edilen,
-Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan ve
-Toplamı belirli bir tutarı (2015 yılı için 1.500 TL) aşmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyecektir.
1.500 TL’lik tutar bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğine yönelik
tespitte dikkate alınacak bir haddir. Söz konusu had, her bir menkul sermaye iradı veya
gayrimenkul sermaye iradı için ayrı ayrı uygulanmayacak olup, bu gelirler ile vergi
kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının
toplam tutarı dikkate alınacaktır. Bulunan tutarın 1.500 TL’lik beyan sınırını aşması hâlinde,
elde edilen stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarının tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Tersi
durumda ise, yani bulunan tutarın 1.500 TL’yi aşmaması hâlinde, belirtilen gelirler için yıllık
gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmemektedir.
b- Toplamı Kanuni Beyan Sınırının Altında Kalan Gelirler
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gelir vergisi sistemimizde gelirin toplanması esası
geçerlidir. Bu prensip gereğince, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri tüm gelir
unsurlarını bir beyannamede toplayarak beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak söz konusu
temel prensip, Gelir Vergisi Kanunu’nda aksine bir hüküm olmadığı sürece geçerlidir. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 85 ve 86’ncı maddeleri ile bu prensip yumuşatılmış ve bazı gelir
unsurlarının beyan dışı bırakılabileceği hüküm altına alınmıştır. Hangi gelir unsurlarının
verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesinin zorunlu olduğu, hangi gelir
unsurları için beyanname verilmeyeceği veya hangi gelir unsurlarının verilecek beyannameye
dâhil edilmeyeceği 85 ve 86’ncı maddelerde hüküm altına alınmıştır.
Bu uygulamayla kanun koyucu tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan bazı gelir
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unsurlarını, belirli bir parasal sınırı aşmamak kaydıyla beyan dışı bırakmaktadır. Gelir Vergisi
Kanunu 86/1-c maddesinde yazılı gelirlerin beyan dışında kalabilmesi için temel şart,
mükellefin “vergiye tabi gelir toplamının” kanuni beyan sınırını aşmamasıdır (Kanuni beyan
sınırı her yıl değişmekte olup, ilgili yılın gelir vergisi tarifesinin ikinci basamağı olarak
belirlenmektedir. 2015 yılı gelirleri için bu sınır 29.000 TL’dir)
Kanun koyucunun burada aradığı iki temel şart bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,
menkul ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yapılmış olması, diğeri ise menkul
sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte varsa diğer gelirlerin toplamının
kanuni beyan sınırını aşmamasıdır. Beyanname vermeme sınırının aşılıp aşılmadığı
belirlenirken, 86. maddenin (a) ve (b) bendinde açıklanan gelirler varsa bunlar hesabın dışında
tutulacaktır.
Mükellefin gelir toplamı beyanname verme sınırını aşmıyorsa, vergisi tevkif yoluyla
alınmış; menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname vermeyecek
veya başka gelirler için beyanname vermesi durumunda da bu gelirleri beyannameye dâhil
etmeyecektir.
Buradaki temel prensip, bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların
toplamından indirim ve istisnalar ile beyan edilmeyecek gelirlerin düşülmesi sonucunda kalan
tutarın, kanuni beyan sınırını aşması hâlinde (2015 yılı için 29.000 TL), yıl içinde tevkif
suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratlarının
verilecek beyannameye dâhil edilmesidir. Aksi durumda ise, yıl içinde tevkif suretiyle
vergilendirilmiş menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, verilecek beyannameye dâhil
edilmeyecek veya mükelleflerin beyan edilebilir bir geliri olmayacağından yıllık beyanname
verilmeyecektir.
c- Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirleri
Burada üzerinde durmamız gereken bir diğer gelir unsuru ücretlerdir. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi, tevkif yoluyla vergilendirilmiş olan ve tek işverenden elde edilen ücret
gelirleri tutarı ne olursa olsun beyan dışı bırakılmıştır. Ancak ücretin birden fazla işverenden
elde edilmesi durumunda durum farklılaşır. Birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri,
bazı hâllerde beyan dahiline alınmakta, bazı hâllerde ise yine şarta bağlı olarak beyan dışı
kalabilmektedir.
İlk işverenden sonraki, işveren ya da işverenlerden alınan ücretlerin toplamı kanuni
beyan sınırını aşmıyor ise (2015 yılı için 29.000 TL) bu durumda elde edilen ücret gelirleri
beyannameye dâhil edilmez. Bu şartı sağlayanlar, diğer gelirleri nedeniyle beyanname
verseler dahi, ücret gelirini beyannameye dâhil etmezler.
Birden fazla işverenin söz konusu olması durumunda, birinci işverenin hangisi olacağı
hususu mükellef tarafından belirlenir.
Konuyu örnekler yardımıyla açıklayalım;
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Örnek 1: Ahmet bey üç farklı yerde çalışarak üç ayrı ücret geliri elde etmektedir. Söz
konusu gelirlerin tümü stopaja tabi tutulmuştur. Ahmet beyin yıllık olarak elde ettiği ücret
gelirleri şu şekildedir:
Anonim şirketten aldığı ücret tutarı: 10.000 TL
Piyano öğretmenliği yaparak aldığı ücret tutarı: 15.000 TL
Üniversiten aldığı ücret tutarı: 30.000 TL’dir.
Görüldüğü gibi Ahmet bey üç ayrı işverenden gelir elde etmiştir. Beyanname verip
vermeyeceğini belirlerken, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ilk işverenden elde edilen gelir
hariç tutulmak üzere, diğer işverenlerden elde edilen gelirler toplamına bakılarak bu toplamın
kanuni beyan sınırını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir. Burada tekrar vurgulamamız gereken
en önemli husus, ilk işverenin hangisi olduğunu belirleme konusunda Ahmet beyin serbest
olduğudur.
Dolayısıyla, Ahmet bey birinci işveren olarak üniversiteyi esas aldığı takdirde, diğer
iki işverenden elde ettigi ücretin toplam tutarı belirleyici olacaktır. Anonim şirketten elde
edilen gelir ile piyano öğretmenliği yaparak sağlanan gelir toplamı (10.000 TL+ 15.000 TL =
25.000 TL) kanuni beyan sınırı olan 29.000 TL’nin altında kaldığından Ahmet bey hiçbir
ücret geliri için beyanname vermeyecek, kaynakta kesinti yoluyla ödediği vergi nihai vergi
olacaktır.
Örnek 2: Serkan Bey’in tamamı tevkifat yoluyla vergilendirilmiş üç ayrı işverenden
elde ettiği üç ayrı ücret geliri bulunmaktaıdr. Söz konusu gelirler şu şekildedir:
Anonim şirketten aldığı ücret tutarı: 25.000 TL
Piyano öğretmenliği yaparak aldığı ücret tutarı: 30.000 TL
Üniversiten aldığı ücret tutarı: 35.000 TL’dir.
Serkan Bey, en yüksek geliri elde ettiği üniversiteyi birinci işveren olarak kabul
edecek ve diğer gelirleri toplamını kanuni beyan sınırı ile karşılaştıracaktır. Bu örnekte, ikinci
ve üçüncü işverenlerden elde edilen ücretler toplamı (30.000 TL + 25.000 TL= 55.000 TL)
kanuni beyan sınırı olan 29.000 TL’yi aşmaktadır.
İkinci ve üçüncü işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamı kanuni beyan sınırını
aştığı için, Serkan Bey birinci işverenden aldığı ücret geliri de dâhil olmak üzere her üç
işverenden elde ettiği ücret gelirinin tamamını beyan edecektir.
Örnek 3: Kendi muayenehanesinde diş hekimliği yapan Rengin Hanım’ın serbest
meslek kazancı yanında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri ile
yine tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır. Söz konusu
gelirler rakamsal olarak şu şekildedir:

203

Serbest meslek kazancı: 15.000 TL
Birinci işverenden aldığı ücret tutarı: 28.000 TL
İkinci işverenden aldığı ücret tutarı: 23.000 TL
İşyeri kira geliri (Brüt): 16.000 TL
Serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname verilecektir. Çünkü yukarıda da
açıkladığımız gibi serbest meslek kazançları her durumda beyan edilecek gelirler arasında yer
almaktadır.
Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise kanuni beyan
sınırını aşmadığından (2015 yılı için 29.000 TL) ücret gelirleri beyannameye dâhil
edilmeyecektir.
Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı (31.000 TL) kanuni
beyan sınırını aştığından (2015 yılı için 29.000 TL), işyeri kira geliri beyannameye dâhil
edilecektir.
Örnekte de görüldüğü üzere mükellefin gelirlerinden, beyan edilmeyecek olan ücretler
dışındaki serbest meslek kazancı ile gayrimenkul sermaye iradı olan iş yeri kira geliri
toplanarak, o dönemde geçerli olan beyan sınırı ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma
sonucunda beyan sınırı aşıldığından, iş yeri kira geliri de verilecek yıllık gelir vergisi
beyannamesine dâhil edilmiştir.
Örnek 4: Avukat olan Arzu Hanım iki işverenden ücret geliri, konut kira geliri ve
işyeri kira geliri elde etmektedir. Ücret gelirleri ile işyeri kira geliri tevkifata tabi tutulmuştur.
Söz konusu gelirler şu şekildedir:
Birinci işverenden aldığı ücret tutarı: 50.000 TL
İkinci işverenden aldığı ücret tutarı: 25.000 TL
Konut kira geliri: 15.000 TL
İşyeri kira geliri (Brüt): 40.000 TL
Birinci işverenden alınan ücret hariç tutulduğunda ikinci işverenden alınan ücret
kanuni beyan sınırını aşmadığı için ücret gelirler için beyanname verilmeyecektir.
Arzu Hanım’ın elde ettiği konut ve işyeri kira geliri toplamı kanuni beyan sınırını
aşmaktadır. Bu nedenle konut kira geliri ile birlikte, iş yeri kira geliri de beyan edilecektir.
Örnek vermek suretiyle üzerinde durmamız gereken bir konu da kâr payı gelirlerinin
beyanıdır. Yukarıda, menkul sermaye iratları konusunu incelerken ele aldığımız gibi kanun
koyucu kâr payı gelirlerinin vergilendirilmesinde özel bir istisna uygulaması getirmiştir. Buna
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göre;
Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna
olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin
bulunmaması hâlinde, elde edilen gelir kanuni beyan sınırını aşıyor ise beyan edilecektir.
Hatırlanacağı üzere; gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir
Vergisi Kanunu uygulaması bakımından kâr payı sayılan gelirler şunlardır:
- Her nev’i hisse senetlerinin kâr payları,
- İştirak hisselerinden doğan kazançlar,
- Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları.
Örnek 5: Başka herhangi bir geliri olmayan Barış bey, tam mükellef bir kurum olan
Yeksan A.Ş.nden brüt 400.000 TL tutarında kâr payı (temettü) elde etmiştir. Barış beyin gelir
vergisi karşısındaki durumunu incelersek;
Yeksan A.Ş. tarafından dağıtılan kâr payı, dağıtımdan önce kurum bünyesinde %15
oranında tevkifata tabi tutulmuştur. Tevkifat, kâr payının tamamı üzerinden yapılmış olup bu
tutar 60.000 TL’dir (400.000 TL x %15). Hatırlanacağı üzere kural gereği Barış beyin elde
ettiği kâr payının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Vergi karşısındaki durumu tespit etmek
için istisna sonrası kalan 200.000 TL’lik gelirin beyan sınırını aşıp aşmadığına bakılacaktır.
Konuyu günümüz uygulaması çerçevesinde değerlendirirsek, 200.000 TL’lik gelir, kanuni
beyan sınırını aştığından (2015 yılı için 29.000 TL) bu tutar beyan edilecektir. Ancak kurum
bünyesinde yapılmış olan tevkifatın tamamı, hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

10.1.1.3. Vergiye Tabi Gelirin Belirlenmesinde Yapılacak İndirimler
ve Geçmiş Yıl Zararları
Gelir vergisi uygulamsında vergiye tabi matrahın tespitinde beyan edilmesi gereken
safi gelirler toplamından kanunen kabul edilen birtakım indirimler yapılır. Bu indirimler şu
şekildedir:
Cari Yıl ve Geçmiş Yıl Zararları
Mükellefler, aynı takvim yılı içinde bazı gelir unsurlarından kazanç, bazılarından zarar
etmiş olabilirler. Gelirin yıllık beyannamede toplanması ve beyan edilmesi sırasında, gelir
kaynaklarının bir kısmında ortaya çıkan zarar, diğer gelir kaynaklarından elde edilen kazanç
ve iratlardan mahsup edilir.
Aynı yıl içerisinde mahsup yapılarak kapatılmayan zarar kısmı, izleyen yılların
gelirinden indirilir. Ancak devredilen bu zarar veya zarar kısmının, arka arkaya beş yıl içinde
mahsup edilmesi gerekmektedir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi
müteakip yıllara devredilemez.
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Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı
Mükellefler, yıllık beyanname ile beyan edilen gelirlerinden ödedikleri özel sigorta
primleri ile bireysel emeklilik katkı paylarını düşebilmekte idiler. Ancak yapılan düzenleme
ile, 1.1.2013 tarihinden itibaren, ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; yıllık beyanname
veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu tarihinden itibaren, elde
edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında
kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı
matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;
- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat
sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,
- Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta
primlerinden oluşmaktadır.
İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.
SGK (Bağ-Kur) Primleri
Bağ-Kur primlerinin sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde vergi uygulamasında
gider olarak gösterilebileceği hükme altına alınmıştır. Söz konusu primler de ilgili dönemlere
ilişkin olup ödenmiş olmaları şartıyla, beyan edilen ticari kazançla sınırlı olmak üzere gider
olarak dikkate alınabilecektir.
Bağış ve Yardımlar
- Gelirin %5’i ile Sınırlandırılmış Olan Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu
yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık
toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10’unu) aşmamak
üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gayrisafi gelirden indirilebilmektedir.
- Tamamı Gelirden İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar
Aşağıda belirtilen bağış ve yardımlar açısından kanun koyucu herhangi bir oransal
sınırlama getirmemiş olup, belirli şartlar altında, söz konusu bağış ve yardımların tamamı
vergiye tabi gelirin tespitinde indirime konu olabilmektedir.
- Kamu kurumlarına yapılan eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı bağış ve yardımlar,
- Kamu kurumlarına yapılan kültür ve sanat amaçlı bağış ve yardımlar,
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- Gıda ve yardım bankalarına yapılan bağış ve yardımlar,
- Spora yönelik sponsorluk çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar,
- Türkiye Kızılay derneğine yapılan nakdî bağış ve yardımlar,
- Doğal afetler nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar,
- Özel kanunlar çerçevesinde yapılan bazı bağış ve yardımlar.
Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Gelir vergisi mevzuatımız mükelleflerin kendilerine, eş ve çocuklarına ilişkin olarak
yaptıkları sağlık ve eğitim giderlerinin gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi
beyannamesinde bildirilecek gelirden indirimine izin vermektedir. Bu indirimin yapılması,
aşağıda belirtilen şartların gerçeklemesi çerçevesinde ve belgelenmek kaydıyla mümkün
olabilecektir:
- Yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının; mükellefin kendisine, eşine ve küçük
çocuklarına ait olması gerekmektedir.
- Yapılan eğitim ve sağlık harcamaları toplamının, beyan edilen gelirin %10’unu
aşmaması gerekmektedir.
- Eğitim ve sağlık harcamaları, Türkiye’de yapılmış olmalıdır.
Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri
münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları
tutarının %100’ü oranında hesaplanan “Ar-Ge İndirimi” gelirlerden indirilebilecektir.

10.1.2. Verginin Tarhı ve Ödenmesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.maddesinde gelir vergisi tarifesi yer almaktadır. Daha
önceki derslerimizde de belirttiğimiz gibi söz konusu tarife artan oranlı olarak düzenlenmiş
bulunmaktadır. Gelir vergisine tabi gelirlere uygulanan artan oranlı tarifenin alt dilimi %15,
üst dilimi ise %35 oranında olarak belirlenmiştir. Aşağıda 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin tarife
yer almaktadır.
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2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
11.000 Türk Lirasına kadar

%15

27.000 Türk Lirasının 11.000-TL’si için 1650-TL, fazlası

%20

60.000 Türk Lirasının 27.000-TL’si için 4.850-TL (Ücret gelirlerinde 97.000-TL’nin
27.000-TL’si için 4.850-TL), fazlası

%27

60.000 Türk Lirasından fazlasının 60.000-TL’si için 13.760-TL (Ücret gelirlerinde
97.000-TL’den fazlasının 97.000-TL’si için 23.750-TL), fazlası

%35

2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.000 Türk Lirasına kadar

%15

29.000 Türk Lirasının 12.000-TL’si için 1800-TL, fazlası

%20

66.000 Türk Lirasının 29.000-TL’si için 5.200-TL (Ücret gelirlerinde 106.000TL’nin 29.000-TL’si için 5.200-TL), fazlası

%27

66.000 Türk Lirasından fazlasının 66.000-TL’si için 15.190-TL (Ücret gelirlerinde
106.000-TL’den fazlasının 106.000-TL’si için 25.990-TL), fazlası

%35

Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer
Yıllık gelir vergisi beyannamesi tam mükellefler için, vergiyi tarha yetkili vergi
dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile ya da elektronik ortamda gönderilmesi Maliye
Bakanlığı’nca uygun görülenler, e-beyanname olarak gönderilir. Tarha yetkili olan vergi
dairesi ise mükellefin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesi olmakla beraber Maliye
Bakanlığı, ticari ve mesleki faaliyetlerde tarha yetkili vergi dairesini işyerinin bulunduğu yer
vergi dairesi olarak belirlemiştir.
Yıllık Beyannamenin Verilme Zaman
Kişinin gelirinin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması
hâlinde, izleyen yılın şubat ayının birinden yirmi beşinci günü akşamına kadar, vergiyi tarha
yetkili vergi dairesine yıllık beyannamenin verilmesi gerekmektedir.
Bir takvim yılında elde edilen gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari
kazançlardan ibaret ise yukarıda yapılan açıklamalara göre beyanname verilmesi
gerekmektedir. Söz konusu hâllerin dışında bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratlardan
beyan edilmesi gerekenlerin, izleyen yılın mart ayının birinden yirmi beşinci günü akşamına
kadar vergiyi tarha yetkili vergi dairesine yıllık beyanname ile beyan edilmeleri
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gerekmektedir.
Bilindiği gibi gelir vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır.
Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması hâlinde vergilendirme dönemi, takvim yılı
başından mükellefiyetin kalktığı tarihe kadar geçen süreyi içerir. Takvim yılı içinde elde
edilen gelirin vergisi, ertesi yıl tarh ve tahakkuk ettirilir.
O hâlde kısaca özetlersek;

Gelir, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa 25 Şubat
(gelirin elde edildiği yılı izleyen takvim yılı),

Gelir, diğerlerinden (işletme veya bilanço usulüne göre tespit edilen ticari,
zirai, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratları, diğer
kazanç ve iratlar) oluşuyorsa 25 Mart (izleyen yıl),

gün içinde,

Takvim yılı içinde ülkeyi terk hâlinde beyanname, memleketi terkten önceki 15


Ölüm ve gaiplik hâllerinde yıllık beyan bu hâllerin meydana geldiği tarihten
itibaren dört ay içinde
beyan edilmelidir.
Verginin Ödenmesi
Yıllık beyanname, ait olduğu takvim yılını takip eden yıl içinde verilmekte ve vergi
beyannamenin verildiği yıl içinde iki taksit hâlinde ödenmektedir.
Basit usule tabi olan mükelleflerde gelir vergisi şubat ve haziran aylarında olmak
üzere iki eşit taksitte ödenir.
Yıllık beyan esasına tabi olan diğer mükelleflerde ise vergi, mart ve temmuz aylarında
olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Ödeme günü resmî tatile denk gelmesi hâlinde ödeme günü ilk iş günü çalışma saati
sonuna kadar uzamaktadır.

10.1.3. Geçici Vergi
Bilindiği gibi vergilemenin temel ilkelerden biri, vergiyi doğuran olay ile verginin
tahsili arasında geçen sürenin mümkün olduğunca kısa olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında,
sistemimizde, gelir unsurları arasında gelirin elde edildiği zaman ile vergi dairesine ödendiği
zaman arasında farklılıklar vardır. Başta ücretler olmak üzere, bir kısım gelirlerden yıl içinde
elde edildiği anda vergi kesintisi yapılırken, genel olarak kesintiye tabi olmayan bazı
kazançlarda vergi, gelirin elde edildiği tarihten 15-18 ay sonra ödenmektedir. Mükellefler
arasındaki bu farklılıkları azaltmak ve bir yandan da devlete ihtiyacı olan geliri bir an önce
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sağlamak amacıyla, ertesi yıl beyanname verilmesi beklenmeden, mükellefin nihai vergisine
mahsuben kendisinden yıl içinde peşin nitelikli bir vergi alınması öngörülmüştür.
Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı,
içinde bulunulan vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, yıl içinde
geçici vergi öderler.
Ödenecek geçici verginin oranı, içinde bulunulan yılda bildirilen üçer aylık kazançlar
üzerinden %15 olarak hesaplanır.
Bir yıl boyunca üçer aylık dönemler itibarıyla ödenen geçici vergi, ticari ve mesleki
kazanç sahipleri tarafından ertesi yıl mart ayında verilen yıllık beyanname üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

10.2. Muhtasar Beyanname
Muhtasar beyanname, vergi sorumluları tarafından tevkifat yoluyla kesilen vergilerin
vergi dairesinde bildirilmesinde kullanılan beyanname çeşididir.
Bu yöntemde ödenmesi gereken vergi, gelir henüz kişinin eline geçmeden kaynakta
kesilmekte ve muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödenmektedir. Muhtasar beyanname,
işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen verginin matrahı ile
birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine imkân sağlayan beyannamedir. Bu yolla
kesilen vergiler, daha sonra mükelleflerin verdikleri yıllık beyannameleri üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Bir diğer ifade ile bu yöntem, mükelleflerin
ilerideki vergi borçlarına mahsuben peşin ödemeyi sağlayan bir tahsil usulüdür. Ancak,
ülkemizde bir kısım mükelleflerden yıllık beyanname istenmemesi nedeniyle bu kural tam
olarak uygulanamamakta ve kaynakta kesme usulü bu mükellefler için nihai (kesin) bir
vergilendirme olmaktadır.
Vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde
sayılmıştır. Bunlar aşağıdaki kişi ve kuruluşlardır:
- Kamu idare ve müesseseleri,
- İktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,
- Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları,
- Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım
fonu yönetenler,
- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
- Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.
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10.3. Münferit Beyanname
Dar mükellefler tarafından verilen beyanname türüdür. Dar mükellefiyete tabi gerçek
kişiler elde ettikleri kazanç ve iratlarını esas itibarıyla yıllık beyanname ile beyan etmek
zorundadırlar. Ancak, bu kişilerin gelirleri sadece, Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş
ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, kurumlardan elde edilen kâr payları
ile diğer kazanç ve iratlardan ibaret ise yıllık beyanname vermeyeceklerdir. Dar mükkellefler,
yıllık beyanname vermek zorunda olmadıkları kazanç ve iratlar için münferit beyanname
vereceklerdir.
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Uygulamalar
1) Gelir vergisi içinde yer alan muafiyet ve istisnaların neler olduğunu araştırınız.

213

Uygulama Soruları
1) Gelir dağılımında adaleti sağlama bakımından artan oranlı tarife en etkin vergi
tarifesi türüdür. Çünkü……………
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Bu bölümde, verginin tarhından başlayarak ödeme sürecine kadarki aşamalara yer
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Yıllık gelir vergisi kaç taksitte ödenir?
a) Tek ödemedir
b) 2 taksitte ödenir
c) 3 taksitte ödenir
d) 4 taksitte ödenir
2) Aşağıdakilerden hangisi için mutlaka beyanname verilmelidir?
a) Stopaj yoluyla vergilendirilmemiş ücret gelirleri
b) Tek işverenden elde edilmiş ücretler
c) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar
d) Telif kazançları
3) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmez?
a) Repo kazançları
b) Katılım bankacılığı gelirleri
c) Kâr payları
d) Menkul kıymet alım-satımı
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4) Ücret gelirlerinin beyanına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
i- Tek işverenden elde edilen ücret gelirleri hiçbir durumda beyan edilmez.
ii- Tek işverenden elde edilen ücret gelirleri kişinin borsa kazancı bulunması
durumunda beyan edilmek zorundadır.
iii- Birinci işverenden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirleri beyan edilmek
zorundadır.
a) Yalnızca i
b) Yalnızca iii
c) i ve ii
d) i ve iii
5) Yıllık beyanname verilen durumunda gelir vergisinin ilk taksiti hangi ayda ödenir?
a) Ocak
b) Şubat
c) Mart
d) Nisan
6) Gelir vergisi
oran……………….dır.

tarifesindeki

en

düşük

oran………….iken

en

yüksek

7) Gelir vergisinde geçici vergi ………………….aylık periyotlarla uygulanır.
8) Tek işverenden elde edilen ücretler açısından tevkifat yoluyla yapılan kesinti nihai
vergilemeyi teşkil eder. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..
9) Muhtasar beyanname, vergi mükellefleri tarafından tevkifat yoluyla kesilen
vergilerin vergi dairesinde bildirilmesinde kullanılan beyanname çeşididir. (Doğru/Yanlış)
Çünkü…..
10) Ücret gelirlerinin elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır. (Doğru/Yanlış)
Çünkü…..

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) a, 5) c

217

11. KURUMLAR VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kurumlar Vergisinin Konusu
11.2. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri
11.3. Kurumlar Vergisi Mükellefleri
11.4. Kurumlar Vergisinde Muaflık ve İstisnalar
11.5. Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti
11.6. Kurum Kazançlarının Beyanı ve Verginin Ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Neden gelir vergisinden ayrı bir kurumlar vergisi alınır?
2) Kimler kurumlar vergisi öder?
3) Kurumlar vergisinin tarife yapısı ile gelir vergisinin tarife yapısı benzer midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kurumlar vergisinin uygulama
esaslarını öğrenmek
Kurumlar vergisinde safi
kurum kazancının nasıl
belirlendiğini kavramak
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Anahtar Kavramlar
Transfer fiyatlandırması: Kurumların kendi bölümleri arasında ya da ilişkili
bulunduğu diğer kişi ve kurumlar arasında mal, iktisadi kıymet, hizmet, fon ve benzeri kıymet
transferlerinde uyguladıkları fiyatlardır.
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Giriş
Bildiğimiz gibi gelir vergisi gerçek kişilerin bir takvim yılındaki kazançlarını
vergilendirirken, kurumlar vergisi genel olarak tüzel kişilerin kazançlarını kapsamına alır. Bu
çerçevede sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait
iktisadi işletmeler ve son olarak iş ortaklıkları verginin mükellefleri arasında yer alır.
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11.1. Kurumlar Vergisinin Konusu
Vergileri konuları itibarıyla gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler şeklinde
üçlü bir ayırıma tabi tuttuğumuzda, kurumlar vergisi gelir üzerinden alınan vergiler gurubuna
girmektedir. Ancak önceki ünitelerde anlattığımız gelir vergisi gerçek kişilerin gelirini
vergilendirmeyi amaçlarken, kurumlar vergisi ise ilgili yasa kapsamında belirtilen kurumların
kazançlarını vergilendirmeyi hedeflemektedir.
Ülkemizde kurumlar vergisi, 1950 yılından itibaren gelir vergisinden ayrı bir kanunla
düzenlenmiştir. Hâlen, 2006 yılı başında yürürlüğe konulmuş olan 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu uygulanmaktadır.
Kurumlar vergisinin konusu kurumların kazancıdır. Kurum kazancı, gelir vergisinin
konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Bir başka ifade ile, gelir unsurları gerçek
kişiler tarafından elde edildiği takdirde gelir vergisine tabi tutulurken, aynı gelirler bir kurum
tarafından elde edildiği takdirde kurumlar vergisi alınır.
Hatırlanacağı üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ve kurumlar vergisinin de bir
anlamda konusunu oluşturan gelir unsurları yedi adettir:
- Ticari kazanç
- Zirai kazanç
- Serbest meslek kazancı
- Ücretler
- Gayrimenkul sermaye iradı,
- Menkul sermaye iradı,
- Diğer kazanç ve iratlar.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, yukarıda sayılan gelir unsurlarından oluşan
kazançları niteliğine bakılmaksızın ve toplu olarak “kurum kazancı” olarak
adlandırılmaktadır.

11.2. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri
Kurumlar vergisinde de gelir vergisinde olduğu gibi tam ve dar olmak üzere iki çeşit
mükellefiyet vardır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde yazılı ve aşağıda açıklanacak olan
kurumlardan, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, tam mükellef olarak kabul
edilmişlerdir. Bu kurumlar, gerek Türkiye içinde ve gerekse Türkiye dışında elde ettikleri
kazançların toplamı üzerinden kurumlar vergisine tabi bulunmaktadırlar.
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Dar mükellefler ise kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayan
kurumlardır.
Anlaşılacağı üzere, tam mükellefiyette; kurumun kanuni merkezinin veya iş
merkezinin ya da her ikisinin Türkiye’de bulunması yeterli iken, dar mükellefiyette; her iki
merkezin birden Türkiye sınırlan dışında olması gereği vardır.
Burada sözü edilen kanuni merkez; vergiye tabi kurumlann kuruluş kanunlarında,
tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise; iş
bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezi ifade etmektedir.

11.3. Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Kurumlar vergisinin mükellefleri, Kanun’un 1. maddesinde yer almaktadır. Bunlar;
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmeler ve iş ortaklıklarıdır.
Sermaye Şirketleri
Sermaye şirketleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim,
paylı komandit ve limitet şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlardır. Paylı komandit
şirketlerle ilgili olarak kurumlar vergisi, bu şirketin komanditer ortakları açısından söz konusu
olmaktadır. Şirketin komandite ortakları ise gelir vergisine tabidirler.
Kooperatifler
Kooperatifler Kanunu’na veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer
nitelikteki yabancı kooperatifler kurumlar vergisine tabi tutulmuştur.
İktisadi Kamu Kuruluşları
Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait
veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan, sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan
ticari, sınai ve zirai işletmeler İktisadi kamu kuruluşu olarak kurumlar vergisine tabi
tutulmuştur. Buradaki temel amaç, özel sektörler kamu sektörü arasında eşitlik prensibinin
sağlanmasıdır. Böylelikle özel sektörün yanı sıra, kamu kesimi kuruluşları da kurumlar vergisi
kapsamına alınmışlardır.
Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
Dernek ve vakıflar, genel olarak bazı sosyal, kültürel, siyasi, ilmi, sportif amaçlarla
kurulmakta olup, kâr amacı taşımazlar. Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri
devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai
işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadi
işletmeleridir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulaması bakımından sendikalar demek,
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cemaatler ise vakıf sayılır.
İş Ortaklıkları
İş ortaklıkları yukarıda saydığımız kurumların, kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları
veya gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını
paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardır. İş ortaklığından söz edebilmek için ortaklardan
birinin mutlaka kurum olması gerekir. İş ortaklıkları, birden fazla takvim yılına yayılan;
inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler gibi işlere uygun bir şirketleşme türüdür. İş
ortaklıklarının hukuki varlığı yapılacak işin tamamlanmasıyla sona ermektedir.

11.4. Kurumlar Vergisinde Muaflık ve İstisnalar
Kurumlar vergisi, ekonomik yaşamı yakından ilgilendiren bir vergidir. İşletmeler,
hangi düzeyde ve alanda faaliyette bulunursa bulunsun, hangi mükellefiyet şekline tabi olursa
olsun, kurumlar vergisi ile ilgili düzenlemelerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu etki,
günümüzün ekonomik koşullan karşısında; hem ulusal düzeyde ve hem de uluslararası
düzeyde gerçekleşmektedir. Verginin bu niteliği göz önünde tutulmak suretiyle, amaçlanan
etkilerin yaratılabilmesi ya da bazı vergi mükellefleri ve konular bakımından koruma
sağlanması düşüncesiyle, çeşitli muaflık ve istisna düzenlemelerine yer verilmiş
bulunmaktadır. Bu düzenlemeler; kurumların nitelikleri, güdülen sosyo-ekonomik amaçlar,
uluslararası rekabet koşulları, uluslar arası düzeyde saptanmış belirleyici ve yönlendirici
koşullar, kurumların hukuki statülerine, içinde bulunulan ekonomik ve mali koşullar dikkate
alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır. Muafiyet ve istisnaları iki ayrı grupta ele alalım.

11.4.1. Vergi Dışı Kurumlar (Muafiyetler)
Söz konusu muafiyetleri amaçlarına göre şu şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz;
Eğitim, Kültür Amaçlı Muafiyetler
- Kamu idare ve müesseseleri tarafından; ilim, fen, güzel sanatları öğretmek, yaymak
amacıyla işletilen kuruluşlar (okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, tiyatrolar; kitap, gazete
yayınevleri ve benzeri kuruluşlar)
- Kamu idare ve müesseseleri tarafından; sosyal amaçlarla işletilen öğrenci yurtları,
sosyal sigorta kurumları, ceza ve ıslah evleri atölyeleri,
- Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlar. Örneğin devlet ve vakıf üniversiteleri,
- Genel ve özel bütçeli dairelere ait olup kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere
kiralanmayan kreşler, konuk evleri ve kantinler
Sağlık, Sosyal Güvenlik, Spor Amaçlı Muafiyetler
- Kamu idare ve müesseseleri tarafından; genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve
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tedavi maksadıyla işletilen müesseseler (hastane, klinik, çocuk bakımevleri, sanatoryum..,),
- T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kanunla kurulan emekli ve
yardım sandıkları,
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü… tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor
faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan
anonim şirketler,
Teşvik Amaçlı Muafiyetler
- Münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan
kurumlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve
buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
oluşturulan iktisadi işletmeler,
- 1 numaralı başlık altında açıkladığımız şartları taşıyan kooperatifler,
Yerel İdarelere Yönelik Muafiyetler
- İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlara bağlı müesseseler tarafından
işletilen su, elektrik, havagazı işletmeleri; belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri,
mezbahalar,
- Köylere, köy birliklerine ve köy belediyelerine ait tarım işletmeleri, hamam,
değirmenler ile bunların bağlı oldukları il sınırı içindeki yolcu taşıma işletmeleri,
Diğer Muafiyetler
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
- Askerî fabrika ve atölyeler.

11.4.2. Vergi Dışı Kazançlar (İstisnalar)
Kurumların elde ettikleri bazı kazançlar taşıdıkları özellikler nedeniyle kısmen veya
tamamen, şarta bağlı veya şartsız, geçici veya sürekli şekilde vergiden istisna edilmektedir.
Muafiyetlerde olduğu gibi istisnalarda da temel gerekçeler; ekonomik, sosyal, siyasal vb.
nedenler şeklinde sıralanabilir. Uygulamada yer alan söz konusu istisnaları şu şekilde
özetleyebiliriz.
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İştirak Kazançları İstisnası
İktisadi hayatta bir kurum bir başka kuruma sermaye koymak suretiyle iştirak
edebilmekte, bir diğer ifade ile ortak olabilmektedir. Böyle bir durumda, sermayesini başka
bir kuruma koyan iştirakçi kuruma ana kurum, başka bir kurumun sermayesini kabul eden
yani iştirak edilen kuruma yavru kurum, iştirak edilen kurumdan elde edilen gelire “iştirak
kazancı” adı verilir.
İştirak kazançları istisnası vergilendirmede mükerrerliği önlemek amacıyla
getirilmiştir. Söz konusu kazanç, elde edildiği ilk kurumda kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yani, iştirak edilen kkurum elde ettiği kazancı dağıtmadan önce üzerinden kurumlar
vergisi ödeyecek sonra ortaklarına dağıtacaktır İştirak kazançları istisnası ile, kâr dağıtımı
yoluyla iştirak eden kuruma intikal eden bu kazançların mükerrer olarak kurumlar vergisine
tabi olması önlenmektedir. İştirak kazancının tam mükellef kurumlara dağıtımı sırasında gelir
vergisi kesintisi de yapılmaz.
İştirak kazancının kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için kâr payının tam
mükellef bir kurumdan elde edilmiş olması gerekmektedir. İştirak kazançları istisnasından,
kâr payını elde eden kurumlar ister tam ister dar mükellef olsunlar yararlanabilir. Önemli olan
kâr payının elde edildiği ana kurumun tam mükellef olmasıdır. İstisna uygulamasında kuruma
iştirak oranının ve iştiraki elde tutma süresinin bir önemi bulunmamaktadır.
İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar
Kurumların aktiflerinde bulunan iştirak hisselerinin satılarak finansal kaynakların
işletmeye kazandırılması, böylelikle sağlanan kaynakların işletmenin ticari faaliyetinde
kullanılması ve dolayısıyla borçlanma yoluna gidilmeden öz kaynaklara dayanan mali
yapılarının sağlamlaştırılması amacıyle söz konusu kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.
Taşınmaz, İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri ve İntifa Senetleri ile Rüçhan Hakkı
Satış Kazancı İstisnası
Bu istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin
bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin
güçlendirilmesidir. Kanun’da belirtilen koşulların sağlanması hâlinde, kurumların en az iki
tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip
oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların
%75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.
Risturn İstisnası
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında
yer almaktadır. Kooperatiflerin elde ettiği kazanç, ortak içi ve ortak dışı işlemlerden
sağlanmış olabilir. Ortak içi işlemlerden oluşan kazancın ortaklara geri verilen kısmına
risturn adı verilir. Ortaklara dağıtılan risturnlar klasik anlamda kâr olmadıkları gibi kâr
dağıtımı olarak da netelendirilemezler. Kooperatif ortak dışı işlemlerden kaynaklanan
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kazancının vergisini öderken, ortak içi işlemlerden kaynaklanan kazancı tekrar ortaklara iade
eder. İşte ortaklara idade edilen tutarın tabi olduğu esaslar risturn istisnası şeklinde
düzenlenmiştir.
Risturn istisnasından
yararlanabilmektedir.

yalnızca

tüketim,

üretim

ve

kredi

kooperatifleri

Yönetim Gideri İade İstisnası
Kooperatiflere mahsus olarak getirilen bir istisnadır. Kooperatif ortakalarının yönetim
gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar istisna
kapsamına alınmıştır.
Emisyon Primi İstisnası
Anonim şirketlere tanınmış olan bir istisnadır. Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya
sermaye artırmalarında, çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerinin üzerinde bir değerle
satılması hâlinde, hisse senedi satış bedeli ile itibari değer arasındaki fark emisyon primi
olarak nitelendirilir. Anonim şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında bir emisyon primi
oluşursa bu kazanç kurumlar vergisinden istisnadır.
Türkiye’de Kurulu Fonlar ile Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna
Menkul kıymetler yatırım fon ve ortaklıkları ile portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda
işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının sadece
portföy işletmeciliğinden elde etmiş oldukları kazançlar ile bunların dışında kalan diğer
yatırım fon ve ortaklıklarının ise tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna kılınmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de kurulmuş olmaları şartıyla;
• Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
doğan kazançları,
• Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere
dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
• Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
• Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
• Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
• Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları,
kurumlar vergisinden müstesnadır.
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Banka Borçlarına Karşılık Devir veya Satışlardan Kaynaklanan Kazanç İstisnası
Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde, bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe
alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na borçlu durumda olan kurumlar ile bunların
kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri
ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu fona devrinden
sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı
ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların
%75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Bu düzenleme ile bankacılık sektöründe yaşanan krizlerden sonra ortaya çıkan tahsilat
ve borç ödeme güçlüklerinin aşılarak bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, batık
kredilerin geri dönüş olanaklarının genişletilmesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun
elinde bulunan bankalara, dolayısıyla da bu fona ait alacakların tahsilinde çekilen güçlüklerin
azaltılması hedeflenmiştir.
Yurt Dışı İşyerinden Elde Edilen Kazanç İstisnası
Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcilikleri aracılığıyla elde
ettikleri kurum kazançları, belli şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
İstisnadan yararlanılabilmesi için, yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi
temsilciler aracılığıyla elde edilen kurum kazançlarının;
• Doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi
benzeri bir vergiye tabi olması,
• Elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gerekmektedir.
Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlar
İstisnası
Kurumlar Vergisi Kanunu ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile
teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, başka
herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Yukarıda da açıklandığı üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumların yurt dışında
bulunan işyerleri veya daimi temsilcilikleri aracılığıyla elde ettikleri kazançlar, maddede
belirtilen tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olmak ve en az %15 oranında gelir ve
kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşımak koşuluyla vergiden istisna edilmiştir. Benzer
şekilde, burada da, yurt dışında bulunan işyerleri veya daimî temsilcilikler aracılığıyla yapılan
ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan
kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin
önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
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Eğitim Tesisleri ile Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen
Kazançlara İlişkin İstisna
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel
eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden,
ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller
çerçevesinde beş hesap dönemi süreyle elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden
müstesnadır.
Buraya kadar anlattığımız istisnaların tümü Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde
düzenlenmiş olan istisnalardır. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu dışındaki bazı Kanunlarla da
istisna düzenlemelerinin getirildiği görülmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
Serbest Bölge Kazancı İstisnası
Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içinde bulunmakla birlikte,
gümrük sınırları dışında kalan ve ülkede geçerli olan dış ticaret ile diğer mali ve iktisadi
alanlara yönelik düzenlemelerin tamamen ortadan kaldırıldığı veya kısmen uygulandığı
alanlardır.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca, serbest bölgelerde imalat faaliyetinde
bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme
döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan, bölgede yeni
faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal
vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır. Bununla birlikte;
• Üretim dışı faaliyetlerden,
• Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,
• Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,
• Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin
satışından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
İstisna uygulamasında, imal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içine satılmasının bir
önemi bulunmamaktadır.
Yazılım ve Ar-Ge Kazancı İstisnası
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde, teknoloji geliştirme
bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisna,
31.12.2023 tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi olarak, yönetici
şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır. İstisna, sadece
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yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınmıştır.
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni
bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım
üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları
geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanırken; Yazılım, bir bilgisayar,
iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine
verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya
programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin
ve hizmetlerin tümü, şeklinde tanımlanmıştır.
Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi
istisnadan yararlanamaz.

11.5. Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti
Kurumlar vergisi hesaplanırken, safi kurum kazancının tespiti Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda belirtildiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri
uygulanarak yapılır. Yine Kanun’da, her türlü ticaret şirketleri ile kurumlar vergisine tabi
diğer tüzel kişilerin birinci sınıf tüccar olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. Birinci sınıf
tüccarların kazançlarının tespitinde izlenen yolun bilanço esası olması nedeniyle kurumlar
vergisi mükellefleri de özel durumlar dışında bilanço esasına göre defter tutarak kazançlarının
safi tutarını belirleyeceklerdir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, kurumlar vergisinin “safi kurum kazancı” üzerinden
hesaplanacağı belirtilmektedir. Safi kurum kazancını, belirli bir döneme ait hasılat ile yine
aynı döneme ait giderler arasındaki fark olarak tanımlamak mümkündür. Kurum kazançlarının
tespitinde ticari kazançlara ilişkin kuralların uygulanması nedeniyle, ticari kazançlar için
öngörülen hasılatın kapsamı burada da aynen geçerlidir. Bu çerçevede, ticari kazancının
tespitinde esas alınacak hasılat, ilgili dönem için satılan mal bedeli veya yapılan hizmet
karşılığı alman yani tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklardan oluştuğu dikkate
alındığında, kurum kazançlarının tespitinde hasılatın tahsil ve tahakkuk esasına bağlı olduğu
anlaşılır.
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Kurumlar vergisinde, vergilendirme sürecini aşağıdaki tablo ile dört aşama hâlinde
özetlemek mümkündür:
I

Safi Kurum
Kazancının Tespiti

(Ticari Bilanço Kârı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) –
İstisnalar = Safi Kurum Kazancı

II

Vergiye Tabi Matrah

Safi Kurum Kazancı – İndirimler (Zararlar, Bağış ve Yardımlar,
Ar-Ge Harcamaları) = Vergiye Tabi Matrah

III

Verginin Tarhı

Vergiye Tabi Matrah x Vergi Oranı = Hesaplanan Kurumlar V.

IV

Ödenecek Verginin
Bulunması

Hesaplanan Kurumlar V. - Mahsuplar (Geçici Vergi, Tevkif
Edilen Vergiler, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler) =
Ödenecek Vergi

Kurumlar vergisine tabi bir mükellefin safi kurum kazancının tespitinde hasılattan
indirilecek giderler Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında düzenlenmiştir. Gelir Vergisi
Kanunu’nda yer alan indirilecek giderler, kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir. Bu
nedenle kurumlar vergisi mükelleflerinin kurum kazançlarının safi tutarına ulaşılırken önce
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan giderler dikkate alınacak daha sonra Kurumlar Vergisi
Kanunu çerçevesindeki giderler indirilecektir.
I- Kazancın Tespitinde Giderler
i- Gelir Vergisi Kanunu Çerçevesinde Kabul Edilen Giderler
• Kazancın elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yapılan giderler,
• Sosyal giderler,
• Tedavi ve ilaç giderleri,
• Sigorta primleri ve emekli aidatı,
• Giyim giderleri,
• İşle ilgili ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
• İşle ilgili seyahat ve konaklama giderleri,
• İşte kullanılan taşıtların giderleri,
• İşletme ile ilgili ödenen vergi, resim ve harçlar,
• Amortismanlar,
• İşverenlerce işveren sendikasına ödenen aidatlar,
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• Gıda bankacılığı çerçevesindeki malların maliyet bedelleri
ii- Kurumlar Vergisi Kanunu Çerçevesinde Kabul Edilen İndirilecek Giderler
• Menkul kıymet ihraç giderleri,
• Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
• Genel kurul toplantıları, birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri
• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,
• Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığınca ödenen kâr payları,
• Sigorta teknik ihtiyatları.
II- Kazanç Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Kurumların safi kazançlarının tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderlerin
hasılattan indirilmemesi, eğer indirilmişlerse eklenmesi gerekir.
Bu giderlerin bir kısmı, sadece kurumlara mahsus olan ve Kurumlar Vergisi Kanunu
çerçevesinde ele alınabilecek giderlerdir. Diğerleri ise gerçek kişilerin ticari kazancının tespiti
sırasında Gelir Vergisi Kanunu’na göre hasılattan indirilemeyen giderlerdir. Bir diğer ifadeyle
gelir vergisi açısından kabul edilmeyen gider ve ödemeler kurumlar vergisi açısından da kabul
edilmezler. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kabul edilmeyen giderleri şu şekilde
özetleyebiliriz.
i- Gelir Vergisi Kanunu Çerçevesinde Kabul Edilmeyen Giderler
• Teşebbüs sahibi (komandite ortak) ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri
paralar ile aynen aldıkları sair değerler,
• Teşebbüs sahibinin (komandite ortak) kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden
ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler ve tazminatlar,
• Teşebbüs sahibinin (komandite ortak) işletmeye koyduğu sermaye üzerinden
yürütülecek faizler,
•Teşebbüs sahibinin (komandite ortak) eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari
hesap veya diğer alacakları üzerinden yürütülecek faizler.
ii- Kurumlar Vergisi Kanunu Çerçevesinde Kabul Edilmeyen Giderler
• Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
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• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,
• Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler,
• Kurumlar vergisi, her türlü para ve vergi cezaları ile bazı gecikme zam ve faizleri,
• Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu
menkul kıymetlere ilişkin olarak Ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler,
• Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi
gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları,
• Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi
zarar tazminat giderleri,
• Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri,
• Alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine yönelik ilan ve reklam
harcamaları.

11.6. Kurum Kazançlarının Beyanı ve Verginin Ödenmesi
Tam mükellefiyette kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı
üzerine tarh olunur. İki tür beyanname söz konusudur. Bunlar;
- Kurumların mükellef sıfatıyla kendi kazançlarını bildirmek için kullandıkları yıllık
ya da özel beyannameler ile,
- Kurumlara yaptıkları ödemelerden kesinti yapan vergi sorumlularının verdiği
muhtasar beyannamedir.
Kurumlar vergisi bu iki tür beyanname esas alınarak tarh ve tahakkuk ettirilir.
Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir. Hesap dönemi, normal
olarak takvim yılıdır. Yıllık beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü
ayın 25. günü akşamına kadar verilir. Yani kurumlar vergisi beyannamesinin verilme ayı,
normal şartlarda nisan ayıdır. Örneğin 2015 yılında faaliyet gösteren bir kurum,
beyannamesini, 2016 yılı Nisan ayının 25. günü akşamına kadar vermek zorundadır.
Şirket faaliyetinin özellik arzettiği bazı durumlarda, mükellefin başvurusu ile, Maliye
Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri de belirleyebilmektedir. Kendilerine özel hesap
dönemi tayin edilen mükellefler için de vergilendirme dönemi yine 12 aylık dönemdir.
Beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar
verilecektir.
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Kurumlar vergisine tabi her mükellef, kural olarak, vergiye tabi kazancının tamamı
için hesap döneminin sonunda bir tek beyanname verir. Mükelleflerin şubeleri, ajansları,
alım-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı diğer işyerleri için,
bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri için ayrı beyanname verilmez.
Kurumlar vergisi oranı %20’dir. Vergi, beyannamenin verildiği nisan ayının sonuna
kadar ödenir.
Tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi, kurumlar vergisi mükellefleri de, cari vergilendirme
döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık kazançları üzerinden geçici
vergi öderler. Geçici vergi, kurumlar vergisi ile aynı oranda olup %20 olarak
uygulanmaktadır.
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Uygulamalar
1) Kurumlar vergisinin yansıma olanaklarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Gelir vergisinden ayrı bir kurumlar vergisine ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü;……….
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelir üzerinden alınan vergilerin ikinci ayağını oluşturan kurumlar vergisi
ele alınmıştır. Kurumlar vergisinin mükellefi, konusu, muafiyet ve istisnaların neler olduğu ve
vergiye ilişkin özellik arz eden durumlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
doğrudur?

Kurumlar vergisine ilişkin olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi

a)

Artan oranlı bir vergidir.

b)

Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri geliri vergilendirir.

c)

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin en önemli vergisel araçlarından biridir.

d)

Gelir üzerinden alınan bir vergidir.

2)
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde kanunen indirilebilecek giderler
arasında yer alır?
a)

Öz sermaye üzerinden ödenen faizler

b)

Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler

c)

Yedek akçeler

d)

Menkul kıymet ihraç giderleri

3)

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

a)

Şubat

b)

Mart

c)

Nisan

d)

Mayıs

4)

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

a)

Gerçek kişiler

b)

Kooperatifler

c)

Sermaye şirketleri

d)

İş ortaklıkları
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5)

Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

a)

%10

b)

%15

c)

%20

d)

%30

6)
Kurumlar vergisinde kurum kazancı bilanço esasına göre tespit edilir.
(Doğru/Yanlış) Çünkü…
7)
Kurumlar vergisinde de gelir vergisinde olduğu gibi yedi gelir unsuru
bulunmaktadır. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
8)
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefidir.
(Doğru/Yanlış) Çünkü…
9)
Kurumlar vergisi …………………. ve …………….. olmak üzere iki eşit
taksitte ödenir.
10)
Kurumlar vergisinde de gelir vergisinde olduğu gibi geçici vergi uygulaması
bulunmaktadır. (Doğru/Yanlış) Çünkü…

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) c, 4) a, 5) c
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12. KATMA DEĞER VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Katma Değer Vergisinin Tanımı ve Niteliği
12.2. Katma Değer Vergisinin Konusu
12.3. Katma Değer Vergisinin Mükellefi
12.4. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
12.5. Katma Değer Vergisinde Matrah
12.6. Katma Değer Vergisinin Oranı
12.7. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Dönemi, Verginin Beyanı ve Ödenmesi
12.8. Katma Değer Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Katma değer ne demektir?
2) Katma değer vergisinde kanun koyucunun asıl vergilendirmek istediği kişi kanuni
mükellef midir?
3) Katma değer vergisinde indirim mekanizması nasıl çalışır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Katma değer vergisinin Türk Vergi
Sistemi içindeki yerinin ve öneminin
kavranması.
Katma değer vergisine ilişkin temel
uygulama esaslarının ortaya konması.
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Anahtar Kavramlar


Katma Değer: Alınan bir mala ödenen bedelle bu malın fiyatı arasındaki farktır.
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Giriş
Bu bölümde tüketim vergileri arasında yer alan katma değer vergisi incelenecektir.
Katma değer vergisi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında benimsenmiş
olup 1985 yılı başından itibaren ülkemizde uygulanmaktadır. Vergiye ilişkin esas ve usuller,
Alman Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan esinlenerek hazırlanan ve 1984 yılında kabul
edilen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir.
Katma değer vergisi, bir mal veya hizmetin üretimi veya ithalinden nihai tüketicisine
intikaline kadar geçen her aşamayı kapsayan ve her aşamada meydana getirilen katma değeri
vergilendirmeyi amaçlayan bir vergidir.
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12.1. Katma Değer Vergisinin Tanımı ve Niteliği
Harcama vergileri grubunda yer alan katma değer vergisi, 25.10.1984 tarih ve 3065
sayılı Kanun’la vergi sistemimize girmiş olup, 1.1.1985 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlüğe girmiştir.
Hemen hemen tüm mal ve hizmetleri kapsamına alan, üretimden tüketime kadar geçen
süreçteki tüm iktisadi aşamaları kapsayan ve iktisadi aşamaların her birinde doğan katma
değeri esas alan bu vergi, yayılı bir muamele vergisidir. Yurt içinde üretilen mal ve
hizmetlerin yanı sıra Türkiye’ye ithalat yolu ile getirilen mal ve hizmetlere ilişkin işlemlere de
uygulanmaktadır.
Katma değer vergisi nihai olarak tüketiciler tarafından ödenen bir vergidir. Başlangıçta
üreticiler ve satıcılar tarafından ödenen verginin tamamı nihai aşamada tüketiciye
yansıtılmaktadır. Kanuni mükellef adını alan üretici ve satıcılar; alışlarında ödedikleri vergiyi,
satışlarında topladıkları vergilerle telafi etmekte; fazla vergiyi vergi dairesine
yatırmaktadırlar. Bu kişiler, bir anlamda tahsildarlık görevi yapmaktadırlar. Yansıma
mekanizmasının son halkasını oluşturan nihai tüketiciler ise katma değer vergisinin fiili
mükellefleridir.

12.2. Katma Değer Vergisinin Konusu
Katma değer vergisinin konusu Türkiye’de yapılan işlemlerdir. Vergiye tabi işlemler
üç başlık altında toplanmaktadır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
i- Ticari, sınai, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler: Ticari, sınai ve zirai faaliyetin ne olduğu Katma Değer Vergisi
Kanunu’nda açıklanmamıştır. Uygulama açısından, bu faaliyetlere ilişkin olarak süreklilik
faktörünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin
sürekliliği, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre
belirlenmesi yoluna gidilmektedir.
ii- Her türlü mal ve hizmet ithalatı: Söz konusu ithalatın; kamu sektörü, özel sektör
veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması ve ne şekilde gerçekleştirildiği,
vergilendirme bakımından farklılık yaratmaz. Avrupa Birliği ülkelerinde benimsenmiş olan
varış ilkesi prensibince ticarete konu olan mal ve hizmetler Türkiye’ye ithal edilirken, bunları
ihraç eden ülke tarafından katma değer vergisinden arındırılırken ithalatçı konumundaki
ülkemize girişi sırasında vergilendirilir.
iii- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: Bu grupta;
- Posta, telefon, telgraf, teleks ve benzeri hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
- Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,
- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların
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katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar düzenlenmesi, gösterilmesi,
- Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması,
- Kamu kuruluşları tarafından kurulan veya işletilen kurumların teslim ve hizmetleri,
- Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların (bina-arsamotorlu taşıt vb.) kiraya verilmesi,
- Rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla, isteğe bağlı mükellefiyetler oluşturmak
suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler katma değer vergisinin kapsamına girmekte
olup, bu teslim ve hizmetlerden bazıları; ekonomik, sosyal, mali ve benzeri nedenlerle
vergiden istisna tutulmuş bulunmaktadır.
Kanunumuza göre bir işlemin katma değer vergisine tabi kılınması için söz konusu
işlemin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bunun anlamı mal teslimleri
açısından, malın teslim anında Türkiye’de bulunmasıdır. Yani, malı teslim edenin veya teslim
alanın hangi ülkenin uyruğunda bulunduğu önemli değildir. Önemli olan malların teslim
anında Türkiye’de bulunmasıdır.
Hizmetin Türkiye’de yapılmış sayılması için ise; hizmetin Türkiye’de yapılması veya
hizmetten Türkiye’de faydalanılması hâllerinden herhangi birinin gerçekleşmiş olması yeterli
görülmüştür.

12.3. Katma Değer Vergisinin Mükellefi
Hukuki açıdan baktığımızda katma değer vergisinin mükellefi; mal teslimi ve hizmet
ifası hâllerinde söz konusu işleri yapanlar, ithalat yapılması durumunda ise mal ve hizmet
ithal edenlerdir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, katma değer vergisi harcamalar
üzerinden alınan bir vergi olup, kanun koyucunun asıl vergilendirmek istediği kişi söz konusu
mal ve hizmetleri satın alanlardır. Uygulama kolaylığı açısından kanun koyucu olarak önceki
aşamalarda yer alan üretici, satıcı vb. kişileri mükellef olarak tanımlasa da asıl yükümlü
kılmak istediği kişiler, nihai aşamada yer alan tüketicilerdir.
O hâlde katma değer vergisi açısından iki tür mükelleften bahsetmek mümkündür.
Mükellef grubundan ilki vergiyi tüketiciden satış bedeli ile birlikte tahsil edip vergi dairesine
yatırmak durumunda olan kanuni mükelleflerdir. Mükellef grubundan ikincisini, kanuni
mükelleflerin sundukları mal veya hizmetin tüketicisi durumunda olan ve vergileri satış fiyatı
ile birlikte kanuni mükellefe ödeyen nihai mükellefler oluşturur.
Bu genel açıklamaların ardından verginin kanuni mükelleflerini şu şekilde
sıralayabiliriz:
• Mal teslimi ve hizmet ifası hâllerinde bu işleri yapanlar,
• İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
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• Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
• PTT işletme genel müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları
• Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
• Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler.

12.4. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi vergiyi doğuran olay verginin konusu ile mükellefi
arasında kanunun aradığı ilişkinin doğmasıdır. Katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran
olayın ne olduğu farklı durumlar dikkate alınarak sayma yöntemi ile tek tek belirlenmiştir.
Bunları şu şekilde özetleyebiliriz;
- Mal teslimi ve hizmet ifası hâllerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
- Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler
verilmesi hâllerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzer
belgelerin düzenlenmesi,
- Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda
mutabık kalınan hâllerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
- Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,
- Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi hâlinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
- Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında
bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
- İthalatta, Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,
- İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük
bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması.
Görüldüğü gibi faturanın düzenlenmesi, malın nakliyesine başlanması, gümrük
beyannamesinin tescili gibi işlemler vergiyi doğuran olay için yeterli görülmüştür. Yani,
örneğin satışların taksitle yapılması, satıcının henüz malın bedelini, dolayısıyla katma değer
vergisini tahsil etmemiş olması durumunda da vergiyi doğuran olay ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda, faturanın düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olay ortaya çıkmıştır ve hesaplanan
katma değer vergisinin beyan edilmesi gerekliliği vardır.
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12.5. Katma Değer Vergisinde Matrah
Katma değer vergisinin matrahı, teslim ve hizmetler karşılığında ödenen bedellerdir.
Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket
edenlerden, bu işlemler karşılığında alınan veya bunlarca borçlanılan; para, mal, menfaat,
hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.

12.6. Katma Değer Verginin Oranı
Katma değer vergisinin kanunda belirtilen oranı %10’dur. Ancak, Bakanlar Kurulu bu
oranı mal ve hizmet grupları veya perakende ve toptan safhası itibarıyla ayrı ayrı 4 katına
kadar artırmaya ve %1’e kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.
Bakanlar Kurulu, verilen bir aralık dâhilinde kendisine verilmiş olan bu yetkiyi
kullanarak KDV oranlarında düzenlemelere gitmiştir. Hâlen uygulanmakta olan oranlar %1,
%8, %18 olmak üzere üç tanedir. %18 oranı genel orandır; yani bir teslim ve hizmet diğer
oranların uygulandığı listelerde sayılmamışsa bu teslim ve hizmete uygulanacak vergi oranı
%18 olacaktır. Aşağıda bu oranların uygulandığı mal ve hizmet teslimleri kısaca
özetlenmiştir.
i- %1 Oranı Uygulanan Mal ve Hizmetler (I Sayılı Liste)
- Bazı tarım ürünlerinin (kuru üzüm, fındık, fıstık, kestane, ıhlamur, kekik, susam,
buğday, kuru fasulye, mercimek, patates vb.) toptan teslimi (Bu malların perakende
teslimlerinde %8 oranı uygulanır),
- Ekmek, buğday unu ve yufka,
- Toptan hâllerinde sebze ve meyve teslimi,
- Gazete ve dergiler (3266 sayılı Kanun’la değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine
göre poşetlenerek satılanların tesliminde genel oran %18 uygulanır),
- Net alanı 150 m2ye kadar konut teslimleri,
- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
- Cenaze hizmetleri,
- Kullanılmış otomobil teslimleri.
ii- %8 Oranı Uygulanan Mal ve Hizmetler (II Sayılı Liste)
- Canlı hayvan ve etleri, kümes hayvanları ve etleri, balık,
- Süt ve süt ürünleri, yumurta, zeytin, kahve, çay, şeker, bal,
- Pirinç, bulgur, irmik, makarna,
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- Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile tereyağı,
- Taze sebze ve meyveler,
- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, çanta, bavul, valiz vb.
- İplik, mensucat, işlenmiş deri, fason tekstil ve konfeksiyon işleri,
- Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri.
- Özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri.
- Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanun’la değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde genel vergi oranı %18’i uygulanır).
- Tıbbi cihaz ve ilaçlar,
- Otel, pansiyon ve konaklama hizmetleri,
iii- %18 Oranı Uygulanan Mal ve Hizmetler (I ve II Sayılı Liste Dışındaki Mal ve
Hizmetler)
Genel oran niteliği arz eden %18 oranı; %1 ve %8’lik oranları ihtiva eden listelerde
yer almayan veya almakla beraber %18 oranına tabi olacağı açıkça belirtilmiş mal ve
hizmetler için öngörülmüştür. Örneğin;
- Benzin, motorin, kalorifer yakıtı, fuel-oil teslimleri, doğal gaz teslimleri,
- Binek otomobilleri, otobüs, traktör, kamyon, minibüs teslimleri,
- Beyaz eşya gibi lüks olarak değerlendirilen ürün teslimleri,
- Mobilya ürünü, hazır giyim ürünü teslimleri,
- Mühendis, avukat gibi serbest meslek erbabının hizmet teslimleri.

12.7. Vergilendirme Dönemi, Verginin Beyanı ve Ödenmesi
Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer
aylık dönemleridir.
Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre
üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili
kılınmıştır. Maliye Bakanlığı sahip olduğu yetkiye dayanarak gerçek usulde katma değer
vergisine tabi mükelleflerin vergilendirme dönemini genel olarak takvim yılının birer aylık
süreleri olarak kararlaştırmıştır.
Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için vergilendirme dönemi bir takvim
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yılıdır.
Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için ise yine bir aydır.
İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlemlerinde
gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı an vergilendirme dönemidir.
Katma değer vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Herhangi bir
vergilendirme döneminde, vergiye tabi işlemi bulunmasa bile mükelleflerin beyanname verme
mecburiyetleri vardır. Sorumlu sıfatıyla beyanname verenler için ödenecek vergi yoksa
mecburiyet de yoktur.
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmek zorunda
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın
26. günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar.
İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

12.8. Katma Değer Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
Katma değer vergisinde istisna kavramı yaygın olmakla birlikte, katma değer vergisi
uygulaması bakımından kişilerden kaynaklanan bazı durumlar muafiyet kavramıyla
örtüşmektedir. Katma değer vergisindeki muafiyet ve istisnalar şunlardır:
I- Vergiden Muafiyetler
- Turist Muafiyeti
Bu muafiyetle, Türkiye’den mal satın alarak aldığı bu malları yurt dışına çıkartan
özellikle turist konumundaki kişilerin satın aldıkları mallar dolayısıyla yüklendikleri katma
değer vergisi yükünün ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle özellikle turistlerin
daha fazla alışveriş yaparak ülkeye döviz bırakmaları öngörülmektedir. Türkiye dışına
çıkartılmayan yurt içinde tüketilen yiyecek ve içecek türündeki malları satın alan yolculara
muafiyet uygulanmaz.
- Bazı Kamu Kurumları ile Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Kuruluşlara İlişkin
Muafiyet
Muafiyet belli kurumların kanunla belirtilen faaliyetlerine ilişkin teslim ve
hizmetlerinden dolayı teslim ve hizmetten yararlananlardan vergi almamaları şeklinde kendini
göstermektedir. Aşağıda belirtilen kurumlar sundukları kültür eğitim ve sosyal amaçlı teslim
ve hizmetler nedeniyle vergiden muaf kılınmışlardır.
- Genel ve özel bütçeli daireler, İl Özel idareleri, Belediyeler, Köyler,
- Üniversiteler,
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- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Siyasi partiler, sendikalar,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sendikaları,
- Kamu menfaatine yararlı dernekler,
- Tarımsal amaçlı kooperatifler,
- Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.
II- Vergiden İstisnalar
Katma değer vergisinde istisna, teslim edilen malların veya ifa edilen hizmetlerin
taşıdıkları özellikler nedeni ile katma değer vergisi hesaplanamaması dolayısıyla tahsil
edilmemesi esasına dayanır.
Mal teslimleri ile hizmet ifaları karşılığında katma değer vergisi alınmaması bazen
satıma konu olan mal veya hizmetin özelliğinden bazen de malın teslim edildiği veya
hizmetin ifa edildiği kişilerin özelliğinden kaynaklanmaktadır.
- İhracat İstisnası
Uluslararası değişime konu mallarda dolaylı vergiler itibarıyla vergileme hakkı
ithalatçı ülkeye aittir. Bu nedenle ihraç konusu mallar için aynı vergileme hakkından hareketle
ihracat istisnası getirilerek bu malların dolaylı vergi yükünden arındırılması amaçlanmaktadır.
O hâlde ihracat istisnası mal ve hizmetlerin uluslararası ticaret itibarıyla varış ülkesinde
vergilendirilmesi prensibini hayata geçiren bir uygulama biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
İhracatı teşvik amacıyla uygulanan ihracat istisnası ihraç olunan malın yurt dışındaki
müşteriye vergisiz olarak teslimine ilaveten ihracatçının ihraç ettiği mallarla ilgili yüklendiği
ancak indirim yoluyla gideremediği katma değer vergisinin iadesini içerir. Bu işlemler
sonucunda ihraç olunan mal tamamen katma değer vergisinden arındırılmış olur.
- İthalat İstisnası
İthalat istisnası kapsamına alınan mal ve hizmetler şunlardır:
- Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre dahildeki teslimleri vergiden istisna edilen
mal ve hizmetlerin ithali,
- Gümrük Kanunu’nun ilgili maddelerine göre gümrük vergisinden muaf ve müstesna
olarak ithal edilen eşya.
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- Gümrük Kanunu’ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve
serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar.
- Araçlara ve Yatırımlara İlişkin İstisna
Teşvik amacıyla aşağıda yer alan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna
edilmiştir:
- Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis
ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan yükümlülere, bu amaçla
yapılan deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile
bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,
- Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat
teslimleri.
- Taşımacılık İstisnası
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde; deniz,
hava, kara ve demiryolu ile yapılan taşımacılık işleri bu istisnanın kapsamına girmektedir.
Buna göre, Türkiye’de başlayıp yabancı ülkede sona eren veya yabancı ülkede başlayıp
Türkiye’de sona eren taşımacılık hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
- Diplomatik İstisna
Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine
ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergi dışında
tutulmuştur. Aynı çerçevede uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler de vergi dışında
tutulmuştur.
- Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalar
Söz konusu istisnalar; kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar, sosyal amaç taşıyan
istisnalar ve askeri amaç taşıyan istisnalar şeklinde gruplandırılabilir.
i- Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisna
Bu istisnadan yararlananlar; genel ve özel bütçeli daireler, belediyeler, köyler,
üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ve
emekli ve yardım sandıkları, siyasi partiler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar gibi kamu idaresi, kurumu veya kamu menfaatine
çalışan kuruluşlardır.
Burada sayılan kuruluşların;
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- İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek maksadıyla
yaptıkları teslim ve hizmetleri ile, (Bu istisna, sadece Devlet okullarında verilen eğitim
hizmetlerini vergi dışında bırakmaktadır. Özel okulların, kreşlerin, özel üniversitelerin,
dershanelerin eğitim hizmetleri ise vergiye tabidir)
- Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor
tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle yaptıkları kültür ve eğitim faaliyetlerini ilgilendiren
teslim ve hizmetleri vergiden istisna edilmiştir.
ii- Sosyal Amaç Taşıyan İstisna
Bu istisnadan yararlananlar da yine kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bu kurum ve
kuruluşların hastane, dispanser, kan bankası ve organ nakline ilişkin bankalar, öğrenci
yurtları, huzurevleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri, kuruluş amaçlarına uygun
teslim ve hizmetleri vergiden istisna edilmiştir. İstisna, kural olarak bu kuruluşlar tarafından
yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli olmaktadır.
iii- Askerî Amaç Taşıyan İstisna
Bu çerçevede askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak
yaptıkları teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
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Uygulamalar
1) Katma değer vergisinin gelir dağılımı açısından etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Katma değer vergisi sistemimizin, Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan sistemle
benzerlik ve farklılıklarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 1980’li yıllarda sistemimize dâhil edilen ve tüketim vergileri arasında
önemli bir yer tutan katma değer vergisine ilişkin temel esaslara yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin Kanun’da belirtilen oranıdır?
a) %1
b) %5
c) %10
d) %12
2) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin uygulamada yer alan oranlarından
biri değildir?
a) %1
b) %2
c) %8
d) %18
3) Katma değer vergisine ilişkin olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Kanuni mükellefle nihai mükellef aynı kişidir.
b) Her türlü mal ve hizmet ithalatı vergiye tabidir.
c) Yayılı bir muamele vergisidir.
d) 1980’li yıllarda yürürlüğe girmiştir.
4) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinden muaf değildir?
a) Türkiye’den aldığı malları yurt dışına götüren turistler
b) Üniversiteler
c) Döner sermayeli kuruluşlar
d) Mobilya üretimi ile uğraşanlar
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5) Katma değer vergisinde ödeme ne zaman yapılır?
a)

Vergilendirme dönemini takip eden ayın 26.günü akşamına kadar

b)

Vergilendirme dönemini takip eden takvim yılının mart ayı sonuna kadar

c)

Vergilendirme dönemini takip eden ayın 20.günü akşamına kadar

d)

Her yıl nisan ayının 26.günü sonuna kadar

6)
Katma değer vergisi uygulamasında kanun koyucunun vergilendirmek istediği
asıl kişi mal ve hizmet teslimini yapanlardır. (Doğru/Yanlış) Çünkü…
7)
Katma değer vergisinin tarife yapısı tersine artan oranlı bir yapı sergiler.
(Doğru/Yanlış) Çünkü….
8)
Yalnızca malların değil hizmetlerin teslimleri de katma değer vergisinin
konusu dâhilindedir. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
9)

Katma değer vergisi yayılı bir muamele vergisidir.(Doğru/Yanlış) Çünkü….

10)

Katma değer vergisinde genel oran………………...dır.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) a
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13. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE BANKA VE SİGORTA
MUAMELELERİ VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Özel Tüketim Vergisi
13.1.1. Özel Tüketim Verginin Konusu
13.1.2. Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
13.1.3. Özel Tüketim Verginin Mükellefi
13.1.4. Özel Tüketim Verginin Oranı ve Miktarı
13.1.5. Özel Tüketim Verginin Beyanı ve Ödenmesi
13.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
13.2.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu
13.2.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefi
13.2.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
13.2.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
13.2.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı
13.2.6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Özel tüketim vergisinin katma değer vergisinden farkı nedir?
2) Vergi adaletini gerçekleştirme hedefi açısından özel tüketim vergisini katma değer
vergisine göre nasıl konumlandırırız?
3) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kimleri mükellef olarak tanımlar? Bu kişiler
nihai mükellef midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Özel tüketim vergisinin
temel uygulama esaslarını
öğrenmek.
Bankacılık ve sigorta
muameleleri vergisinin
temel uygulama esaslarını
kavramak.
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Anahtar Kavramlar

Özel tüketim vergisi: Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak ve Türk
Vergi Sistemini sadeleştirmek amacıyla getirilmiş ola bir harcama vergisidir.
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Giriş
Özel tüketim vergisi harcamalar üzerinden alınan vergiler arasında önemli bir yer
teşkil etmektedir. Söz konusu vergi, bir taraftan mevcut vergi hasılatının devamının
sağlanması, diğer taraftan da katma değer vergisinin oran yapısı ve vergiye dayanıklı bazı
maddelerin vergi amaçları açısından değerlendirilmesi bakımından Avrupa Birliği’nin mali
gereklerine uyum sağlanması gibi nedenlerle 2002 yılında uygulamaya konulmuştur.
Tüketim üzerinden alınan vergiler grubunda yer alan bir başka vergi de banka ve
sigorta muameleleri vergisidir. Söz konusu vergi, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamı
dışında bırakılan bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinin vergilendirilmesi amacıyla
sistemimize dâhil edilmiştir.
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13.1. Özel Tüketim Vergisi
Katma değer vergisinden sonra ülkemizde uygulanmakta olan en önemli harcama
vergilerinden biri özel tüketim vergisidir.
12.6.2002 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu ile sistemimize dâhil olan özel tüketim vergisi 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun hayata geçmesiyle birlikte oldukça
dağınık bir yapı sergileyen çok sayıda tüketim vergisi yürürlükten kaldırılarak (örneğin
akaryakıt tüketim vergisi, taşıt alım vergisi, ek taşıt alım vergisi vb.) özel tüketim vergisi
şemsiyesi altında toplanmıştır.
Özel tüketim vergisinde vergileme, üretimin ilk aşamasında gerçekleşmekte; bundan
sonrasında ise malların nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer aşamalar bütünüyle vergi
dışında kalmaktadır. Yani, ilk aşamada alınan vergi, bir anlamda fiyatın içine gizlenmekte ve
nihai olarak tüketiciye yansıtılmaktadır.

13.1.1. Özel Tüketim Vergisinin Konusu
Özel tüketim vergisi, katma değer vergisinde olduğu gibi yayılı bir tüketim vergisi
niteliği taşımaz. Tüm mallar üzerinden değil, sadece kanunda dört liste (I, II, III, IV) hâlinde
belirtilen belirli mallar üzerinden alınır. Hizmetler verginin konusuna girmez.
Verginin konusunu, belirli bir iktisadi süreç içinde bulunan ve Kanun’a ekli dört
listenin kapsamına alınmış mallar oluşturur. Bir malın vergilendirilebilmesi için o malın hem
Kanun’a ekli listelerde yer alması hem de Kanun’un öngördüğü iktisadi aşamada bulunması
gerekir. Örneğin, bazı mallar için imalat, (üretim, istihsal) veya ithalat aşaması dikkate
alınırken, bazıları için ilk iktisap aşaması dikkate alınmaktadır. Bu durumda hangi iktisadi
aşamada olursa olsun listede yer almayan mallar ile listede yer alsa hile belirtilen iktisadi
aşamanın dışında malları verginin konusuna girmeyecektir.
Listelere dâhil mal grupları şu şekildedir:
- I Sayılı Liste (Petrol Ürünleri)
Bu grupta yer alan mallar ham petrol ve petrol ürünleri ile doğal gaz ve madeni
yağlardır. Bu listedeki mallar (A) ve (B) cetvellerinde iki grup hâlinde düzenlenmiştir.
(A) cetvelinde; motorin, kurşunlu ve kurşunsuz benzin, fuel oil gibi çeşitli petrol ve
petrol ürünleri ile doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), yağlama yağları gibi ürünler yer
almaktadır.
(B) cetvelinde ise; eter, inceltici, solvent, benzol ve vernik gibi mallar bulunmaktadır.
Özel tüketim vergisinin konusunu, (A) ve (B) cetvellerinde bulunan malların
ithalatçıları ile imalatçıları (rafineriler dahil) tarafından teslimi oluşturmaktadır. Bu durumda,
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bu malların ithali veya imalatı özel tüketim vergisine tabi değildir. Bu mallar; ithal edildikten
sonra ithalatçıları tarafından veya imal edildikten sonra imalatçıları tarafından teslim edildiği
aşamalarda vergiye tabi olur.
- II Sayılı Liste (Motorlu Taşıtlar)
II sayılı listede çeşitli motorlu kara, deniz ve hava taşıtlarına yer verilmiştir. Listede
yer alan binek otomobilleri, minibüs, kamyon, otobüs, karavan, motosiklet, uçak, helikopter,
gemi, yat, kotra ve benzeri motorlu taşıtlar verginin konusuna girmektedir. Motorlu taşıt
olmasına rağmen, listede yer almadığından, traktörler özel tüketim vergisine tabi değildir.
Bu listede yer alan taşıtların vergilendirileceği aşama, taşıtın kayıt ve tescile tabi olup
olmamasına göre değişmektedir.
Buna göre;
Kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtlar ilk iktisapları aşamasında vergilendirilir. Motorlu
taşıt ticareti yapan bayii ve acentalar tarafından satılmak üzere satın alımlar ilk iktisap olarak
değerlendirilmez. Vergilendirilmiş olan taşıtların ikinci ve sonraki iktisapları da vergiye konu
oluşturmamaktadır. Kısaca, kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtların ilk iktisaptan (kayıt ve
tescilden) önceki ve sonraki aşamalar verginin konusuna girmemekte, sadece sicile ilk kayıt
ve tescil vergiye tabi bulunmaktadır.
Kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu taşıtlar ise (örn. golf arabası) ithali veya yurt
içinde imal ve inşa edenler tarafından teslimi aşamasında vergilendirilir.
- III Sayılı Liste (Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler ve Kolalı Gazozlar)
III sayılı listede tütün mamulleri ile alkollü ve kolalı içecekler yer almaktadır. Bu liste
de (A) ve (B) adıyla iki ayrı cetvelden meydana gelmiştir.
(A) cetvelinde bira, şarap, içkiler ve kolalı gazozlar, (B) cetvelinde sigara, puro, enfiye
gibi tütün mamulleri yer almaktadır. Su, maden suyu, ayran, meyveli gazoz, şıra, sirke gibi
mallar listede yer almadığından özel tüketim vergisine tabi değildir.
Tütün mamulleri ile alkollü ve kolalı içecekler ithal edilirlerse ithal aşamasında; yurt
içinde üretilirlerse imalatçıları tarafından toptancı, bayi veya perakendeci gibi aracılardan
herhangi birine teslimi aşamasında vergilendirilir. Bu aşamalar dışında kalan aşamalardaki
teslimler vergiye tabi değildir.
- IV Sayılı Liste (Lüks Mallar, Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler)
IV sayılı listede çeşitli lüks mallar ile elektronik eşyalara yer verilmiştir. Bunlar
arasında parfüm, güneş kremi, saç boyası, havyar, kristal sofra ve mutfak eşyaları, elmas, inci,
kıymetli taşlar, ateşli silahlar, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, video, kameralar gibi
ses ve görüntü cihazları gibi mamul mallar bulunmaktadır.
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Söz konusu mallar; ithal edilmeleri hâlinde ithal aşamasında, yurt içinde üretilmeleri
hâlinde imalatçıları tarafından teslimi aşamasında verginin konusuna girer ve vergilendirilir.

13.1.2. Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Özel tüketim vergisi açısından vergiyi doğuran olay, listelerde yer alan malların bir
kısmında teslime, bir kısmında ithalata, tescile tabi taşıtlar olarak ifade edebileceğimiz diğer
bir kısmında ise ilk iktisaba bağlanmıştır.
Teslim, ithal ve iktisap kavramları ve uygulama biçimleri katma değer vergisi uygulamalarında olduğu gibidir. Zaten özel tüketim vergisine tabi mallarda bu iki vergi birlikte
uygulanmaktadır.
Özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olayın mal teslimine bağlandığı durumlarda,
malın teslimi ile vergi doğar. I, III ve IV sayılı listelerde yer alan mallar ile II sayılı listedeki
mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların teslimi ile vergiyi doğuran olay gerçekleşir.

13.1.3. Özel TüketimVergisinin Mükellefi
Verginin mükellefi verginin konusuna giren mal gruplarına ve bu gruplarda yer alan
bazı malların taşıdıkları özelliklere göre farklılaştırılmıştır. Bu nedenle mükelleflerin her bir
liste itibarıyla ayrı belirlenmesi gerekir.
I sayılı listede yer alan petrol ürünlerinin imal edildiği durumda imalatçılar, ithal
edildiği durumda ithalatçılar verginin mükellefidir.
II sayılı listede yer alan motorlu araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için mükellef,
motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını
gerçekleştirenlerdir.
Buna göre Türkiye’de kayıt ve tescile tabi olan araçların ilk iktisaba konu olacak
şekilde satışını yapan fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye
Bakanlığınca motorlu araç ticaretiyle uğraştığına dair belge verilenler vergi mükellefi
olacaklardır. Kayıt ve tescile tabi araçların ithalinde mükellef, bu araçları kullanmak, aktife
almak veya kayıt ve tescil ettirmek üzere ithal edenlerdir.
II sayılı listede yer alan motorlu araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanların mükellefi
malların imal edildiği durumda imalatçıları, ithal edildiğinde ithalatçıları, müzayede suretiyle
satılması hâlinde satışını gerçekleştirenler olacaktır. Örneğin, golf sahasında insan taşımak
amacıyla ithal edilen aracın ithalatçısı verginin de mükellefi olacaktır.
III sayılı üstede yer alan tütün, alkollü ve kolalı içecekler için mükellef, bunların imal
edildiği durumda imalatçıları, ithal edildiğinde ithalatçıları, müzayede suretiyle satılması
hâlinde satışı gerçekleştirenlerdir. Örneğin, bir firma Türkiye’de imal ettiği sigaraları
bayilerine, bayiler de tüketicilere sattığında burada verginin mükellefi sigaranın Türkiye’de
imalatını gerçekleştiren firma olacaktır.
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IV sayılı listede yer alan lüks mallarda verginin mükellefi bu malların imalatçıları
veya ithal edenler ya da bu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir. Örneğin,
imal ettiği buzdolaplarını satan bir firma buzdolaplarını teslim ettiğinde verginin mükellefi
olacaktır.

13.1.4. Özel Tüketim Vergisinin Oranı ve Miktarı
Özel tüketim vergisinde bazı mallar miktar esaslı (spesifik), bazı mallar ise değer
esaslı (advalorem) matrah yapılarına sahiptir. Kısaca ifade etmek gerekirse; vergi oranı, (I)
sayılı listede yer alan ürünler için maktu; diğer listelerde yer alan ürünler için ise bazıları hariç
nispi olarak belirlenmiştir.
Vergi, kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen maktu tutar ve/veya
oranlarda alınmaktadır. Bakanlar Kurulu’na Kanun’a ekli listelerde yer alan oran ve tutarları
Kanun’da öngörülmüş olan sınırlar içinde belirleme yetkisi verilmiştir.
I sayılı listede yer alan malların matrahı miktar esaslıdır. Bu malların vergi matrahı
olarak değerleri değil, kilogram, litre, metre, metreküp, kilokalori gibi birimler esas alınır. Bu
malların her biri için, Kanun’la birim başına vergi tutarı tespit edilmiştir. Vergileme ölçüsü
olarak esas alınan miktar ile birim başı vergi tutarı çarpılarak ödenecek maktu vergi tutarı
hesaplanır.
II ve IV sayılı listelerde yer alan malların vergi matrahı, katma değer vergisi matrahını
oluşturan unsurların değerleri toplamıdır. Yani, bu listelerde yer alan mallar için katma değer
vergisine esas olan matrah özel tüketim vergisine de esas olmaktadır. Bilindiği gibi, katma
değer vergisi matrahına özel tüketim vergisi de dâhil bulunmaktadır. Bu durumda değer
esasına tabi mallarda özel tüketim vergisinin matrahı, özel tüketim vergisi hariç katma değer
vergisi matrahı olmaktadır. Diğer bir ifade ile önce özel tüketim vergisi hesaplanmakta, daha
sonra özel tüketim vergisi dâhil edilerek bulunan matrah üzerinden katma değer vergisi
hesaplanmaktadır.
III sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallar için hem değer esasına hem
de miktar esasına göre vergi tutarı hesaplanmaktadır. Bu cetvellerde yer alan malların asgari
maktu vergi tutarları; litre, sigara paketi ve gram gibi birimler matrah olarak alınarak
hesaplanır.
III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların değer esasına göre vergi matrahı,
katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurların değerleri toplamı, (B) cetvelindeki mallar
için, bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.
III sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallar için, asgari maktu vergi
tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere, yalnız nisbi vergi uygulanır.
Diğer bir ifade ile uygulanacak nisbi vergi, asgari maktu vergiden az olamaz. (III) sayılı
listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ürünlerine ise, asgari maktu vergi tutarına göre
hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanması ile birlikte ayrıca
maktu vergi uygulanır
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Mallara uygulanacak vergi tutar ve oranlan 4760 sayılı Kanun’a ekli listelerde
gösterilmiştir. Vergi oranları genel olarak %0 - 145 arasında değişmektedir. Bu tutar ve
oranları, kanunda yazılı alt ve üst sınırlar içinde değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkili
bulunmaktadır.

13.1.5. Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
Özel tüketim vergisi mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunur. Tarhiyatın
muhatabı vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Özel tüketim vergisinin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekir. Bu nedenle,
ödeme sürelerinin belirlenmesi açısından beyanname verme sürelerinin bilinmesi
gerekmektedir.
(I) sayılı listedeki malların tesliminde her ayın ilk yarısı ve ikinci yarısından oluşan iki
vergilendirme dönemi vardır. Birincisi her ayın 1-15’ini kapsarken, ikincisi her ayın 16’sı ile
son gününü kapsamaktadır. Özel tüketim vergisinin beyan ve ödeme süresi ise her
vergilendirme dönemini takip eden on gündür. Örneğin, petrol ürünleri imalatçısı imal ettiği
ürünü 3 Nisan 2015 tarihinde teslim etmiş olsun. Vergilendirme dönemi 1 Nisan - 15 Nisan
2015 tarihleri arasına isabet eden ayın ilk onbeş günlük dilimi olacağından beyanname, bu
dönemi takip eden günden başlamak üzere on günlük süre (16 Nisan - 25 Nisan 2015 tarihleri
arasında) içinde verilebilecektir.
Kayıt ve tescile tabi araçlar hariç olmak üzere (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer
alan mallara ait vergilendirme dönemi aylık olup, bu dönemlere ilişkin beyanlar, izleyen ayın
onbeşine kadar verilebilir. Örneğin, (III) sayılı listedeki mallardan olan birayı imalatçısı 22
Temmuz 2015 tarihinde satmıştır. Bu imalatçı aylık vergilendirme dönemine tabi olduğundan
vergilendirme dönemi 1 Temmuz - 31 Temmuz 2015 olacaktır. Bu işleme ait beyanname
dönemi izleyen günden başlamak üzere 1 Ağustos - 15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki
onbeş günlük süreye isabet eden bir günde verilebilecek ve vergi de bu sürede ödenecektir.
(II) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi araçlar için belli bir vergilendirme
dönemi söz konusu değildir. Bunlar için beyanname, araçların ilk iktisabından önce vergi
dairesine verilir. Kayıt ve tescile tabi araçlarda verginin beyannamenin verildiği gün
ödenmesi gerekir.

13.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Banka ve sigorta muameleleri vergisi, 13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanunu’nun 28 ila 33. maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır. Esas olarak, Katma
Değer Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan Gider Vergileri Kanunu’nun banka ve sigorta
muameleleri ile ilgili hükümleri yürürlükte bırakılmıştır. Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamı dışında bırakılan bankacılık ve
sigortacılık hizmetlerinin vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.
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13.2.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu
Verginin konusu banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde ve her ne ad altında
olursa olsun, “para karşılığında, yapmış oldukları tüm işlemlerdir”. Bu ve benzeri işlemlere
genel olarak banka ve sigortacılık hizmetleri demek mümkündür. Örneğin, bir bankanın
gerekleştirdiği para havalesi, çek karşılığının bulunup bulunmadığının sorulması, teminat
mektubu verilmesi, müşteri adma çek veya senet tahsilatı birer bankacılık işlemi olarak
değerlendirilir. Verginin konusuna para karşılığında yapılan işlemler girer. Ancak, mevduat
kabulü bir bankacılık işlemi olmasına rağmen hesap açması nedeniyle bankanın lehine bir
para elde etmesi söz konusu olmadığından bu işlem verginin konusuna girmez.
Verginin konusunu banka ve bankerlerin yapmış oldukları bütün işlemlerin
oluşturduğu dikkate alındığında doğrudan banka ve sigortacılık hizmeti sayılmayan
faaliyetlerin de verginin konusu kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, işlemin
vergiye konu olması için banka sigorta işlemi olması şart değildir. Örneğin, bankanın
aktifinde kayıtlı bulunan bir binayı veya taşıtı satması da verginin konusu içine giren
işlemlerden sayılacaktır. Bu çerçevede bir bankanın kamulaştırılan taşınmazdan lehine kalan
para, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır.

13.2.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefi
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefleri bankalar, bankerler, sigorta
şirketleri, finansman şirketleri, ikrazatcılar ile factoring şirketleri olarak belirtebilir.

13.2.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Muafiyet ve
İstisnalar
Kanun’un ilgili maddesinde çok sayıda muafiyet ve istisnaya yer verilmiştir. Muafiyet
ve istisnalara şu örnekleri vermek mümkündür;
Emeklilik Yatırım Fonları Muafiyeti: Emeklilik yatırım fonları sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralardan dolayı vergiden muaf
edilmişlerdir.
Bankaların Şubeler Arası işlemlerine İlişkin İstisna: İstisna ile bankaların kendi iç
işlemleri vergi dışında tutulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, bankaların şube ve ajanslarının
birbiriyle yaptıkları işlemler dolayısıyla aldıkları paralar vergi dışına çıkartılmıştır. Getirilen
istisna, merkezi Türkiye dışında bulunan bankaların yurt içi ve yurt dışı şubelerinin
birbirleriyle yaptıkları işlemleri kapsamaz. Sadece yurt içi şubelerinin birbirleriyle yaptıkları
işlemleri kapsar.
Konut Kredisi Faizleri: Konut finansmanı sağlayan kuruluşlar tarafından tüketicilere
konut edinmeleri amacıyla konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin alınan
paralar vergiden istisna edilmiştir.
Emisyon Primleri İstisnası: Banka ve sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin
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kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari
değerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar vergiden istisna
edilmiştir.

13.2.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisininde Vergiyi Doğuran
Olay
Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergiyi doğuran olay, mükelleflerin yapmış
oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya
hesaben para almalarıdır. İşlemin para karşılığı yapılmaması hâlinde vergiyi doğuran olay
gerçekleşmiş sayılmaz.

13.2.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Kanunu’nun 33. maddesinde vergi oranı
kambiyo işlemlerinde ve diğer işlemlerde ayrı belirlenmiştir. Banka ve sigorta muameleleri
vergisinin oranı %15, kambiyo muamelelerinde oran matrahın binde biridir. Bakanlar
Kuruluna kanundaki oranları belirli ölçüler içinde belirleme yetkisi verilmiştir.

13.2.6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı, Tarhı ve
Ödenmesi
Vergilendirme dönemi takvim yılının her bir ayı olarak belirlenmiştir.
Mükellefler takvim yılının birer aylık vergilendirme dönemleri içindeki vergiye tabi
işlemlerini bir beyanname ile beyan ederler. İlgili aya ait beyanname ertesi ayın 15. günü
akşamına kadar verilir ve aynı süre içinde ödenir.
Herhangi bir vergilendirme döneminde, vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler
de aynı süre içinde beyanname vermek zorundadır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de özel tüketim vergisinin hayata geçirilmesiyle, uygulamadan kaldırılan
vergiler hangileridir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Özel tüketim vergisi yalnızca lüks mallara değil, alışkanlık veren tütün mamulleri
ve alkollü içkilere de uygulanmaktadır. Çünkü; ……….
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tüketim üzerinden alınan vergiler arasında oldukça önemli bir yer
kaplayan özel tüketim vergisi ile yine aynı grupta yer alan banka ve sigorta muameleleri
vergilerine yer verilmiştir. Söz konusu vergilerin temel uygulama esasları öğrenilmiştir.
.
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Bölüm Soruları
1)

Özel tüketim vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Miktar esaslı matraha dayalıdır

b)

Tek oran üzerinden vergileme gerçekleştirilir

c)

Miktar esası ve değer esasına dayalı matrahların ikisi birden söz konusudur

d)

Yayılı bir muamele vergisidir

2)

Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergiler arasında yer alır?

a)

Emlak vergisi

b)

Motorlu taşıtlar vergisi

c)

Veraset ve intikal vergisi

d)

Özel tüketim vergisi

3)
Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamına giren mallar kaç grup hâlinde
listelenmektedir?
a)

İki

b)

Üç

c)

Dört

d)

Beş

4)
yer almaz?

Aşağıdakilerden banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefleri arasında

a)

Kamu iktisadi kuruluşları

b)

Factoring şirketleri

c)

Bankalar

d)

Sigorta şirketleri
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5)
Banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin olarak aşağıda yer alan
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)

Yıllık beyanname ile beyan edilir

b)

Vergilendirme dönemi takvim yılının her bir ayıdır.

c)

İlgili aya ait beyanname ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar verilir.

d)

Tüketim vergileri arasında yer alır.

6) Banka ve sigorta vergisinde vergi oranları
değişmektedir.

………………… aralığında

7) Özel tüketim vergisi düz oranlı bir vergidir. (Doğru/Yanlış) Çünkü….
8) Özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay, malların bir kısmında……….…….,
bir kısmında……..…….., diğer bir kısmında ise ………................ya bağlanmıştır.
9) Özel tüketim vergisi yalnızca lüks malları vergilendirmek için hayata geçirilmiş
olan bir vergidir.(Doğru/Yanlış) Çünkü…..
10) Özel tüketim vergisi tarife yapısı itibarıyla katma değer vergisine büyük benzerlik
arz eder. (Doğru/Yanlış) Çünkü…..

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) c, 4) a, 5) a
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14. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu
14.2. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
14.3. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi
14.4. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması
14.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
14.6. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Matrahı ve Tarife Yapısı
14.7. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi
14.8. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergi Güvenlik Önlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefleri kimlerdir?
2) Motorlu taşıtlar vergisinde vergiyi doğuran olay nedir?
3) Motorlu taşıtlar vergisinin tarife yapısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Motorlu taşıtlar vergisinin
Türk vergi sistemi içindeki
yeri hakkında bilgi sahibi
olmak
Motorlu taşıtlar vergisinin
genel uygulama esaslarını
açıklayabilmek
Motorlu taşıtlar vergisinde
mükellefiyetin ne zaman
başlayıp sona erdiği
hakkında bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar
 Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya
taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.
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Giriş
Motorlu taşıtlar vergisi, Türk vergi sisteminde yer alan üç servet vergisinden birini
oluşturmaktadır. Bilindiği gibi servet, vergi ödeme gücünün en önemli göstergelerinden
birisidir. Bu doğrultuda, bireylerin ödeme güçlerini doğru bir biçimde kavrayabilmek için
gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin yanı sıra, servetin de vergilendirilmesi
gerektiği anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde uygulamaya konulan emlak
vergisi, veraset ve intikal vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi servet üzerinden alınan vergiler
olup, gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergileri tamamlayıcı rol oynarlar.
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14.1. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu
Türk Vergi Sisteminde yer alan servet vergilerinden biri olan motorlu taşıtlar vergisi,
servet unsurlarının tamamını değil, sadece kanunda sayılan motorlu taşıtları kapsamına alması
nedeniyle özel servet vergisi niteliğindedir. Ülkemizde uyulamada olan motorlu taşıtlar
vergisi, 18.02.1963 tarihli 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir.
Verginin konusu motorlu taşıtlardır. Bu nedenle esas itibarıyla bisiklet ve sandal gibi
motorlu olmayan taşıtlar verginin konusuna girmez. Verginin konusunu düzenleyen Kanun’un
ilk maddesinde, Kanun’da belirtilen tarifelerde yer alan motorlu araçların vergi konusuna
gireceği belirtilmiştir. Bu nedenle motorlu taşıt olsa bile Kanun’da belirtilen tarifeler dışında
kalan araçlar verginin konusu dışında kalırlar. Örneğin, tarifeler içinde traktörlere yer
verilmediğinden, bunlar verginin konusu içinde değerlendirilmez. Verginin konusunu
Kanun’da belirtilen tarifelerde yer alan karada, havada, denizde, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle hareket eden taşıtlar oluşturur.
Motorlu taşıtlar vergisinin konusuna giren taşıtlar şunlardan ibarettir: Otomobil,
Motosiklet, Minibüs, Otobüs, Kaptkaçtı, Arazi taşıtı, Panelvan, Motorlu karavan, Kamyonet,
Kamyon, Çekici.. Bu motorlu taşıtlar kayıt ve tescile tabi olup, ilgili mevzuat gereği trafik
veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava
vasıtaları siciline kayıt ve tescil ettirilmeleri gerekir.

14.2. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Verginin konusunu kara, hava ve deniz taşıtlarının oluşturması nedeniyle vergiyi
doğuran olay, taşıtların kayıt ve tescillerindeki özellikler gözetilerek ayrı ayrı belirlenmiştir.
Buna göre; vergiyi doğuran olay, motorlu kara taşıtları için Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca aracın trafik şube ve bürolarına, uçak ve helikopter için Ulaştırma Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüne, motorlu deniz taşıtları için liman ve belediye siciline kayıt ve
tescil edilmesidir.
Görüldüğü üzere motorlu taşıtlar vergisi ilgili taşıtın ait olduğu sicile kayıt ve tescili
ile doğmaktadır. Bu nedenle, sicile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunmayan (örneğin, golf
sahaları içinde insan taşımaya mahsus araçlar, fabrikalarda yük taşıyan forkliftler) araçlar
motorlu taşıtlar vergisine tabi olmaz. Sicile kayıt ve tescille tabi olması gerekirken sicile kayıt
ve tescil edilmeyen bir aracın doğal olarak, sicile kayıt ve tescilli olanların yararlandıkları
haklardan yararlanmaları da düşünülemez. Tescil ve kayıt zorunluluğuna rağmen trafik
siciline kayıtlı olmayan bir aracın trafiğe çıkması hukuken mümkün değildir.

14.3. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi
Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi taşıtın ilgili sicilde adlarına kayıt ve tescil edilmiş
olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bir araç sicilde kimin adına kayıtlı ise o kişi verginin mükellefi
olur. Bu durum aynı zamanda araç ile kişi arasındaki mülkiyet ilişkisini de ortaya koyar.
Aracının malikinde meydana gelecek değişiklikler doğal olarak verginin mükellefinin de
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değişmesi sonucunu doğurur. Sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilen kişinin ölümü
hâlinde; motorlu taşıt, adlarına kayıt ve tescil edilinceye kadar ölen üzerine çıkacak
vergilerden varisler sorumlu tutulurlar.

14.4. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması
Motorlu taşıtlar vergisinde mükellefiyetin başlaması, motorlu taşıtların trafik sicili ile
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline
kayıt ve tesciline bağlanmıştır.
Şu kadar ki mükellefiyet:
-Yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlar için:
Kayıt ve tescil takvim yılının ilk altı ayı içinde gerçekleşmişse, kayıt ve tescilin
yapıldığı takvim yılı başından,
Kayıt ve tescil takvim yılının son altı ayı içinde gerçekleşmişse, son altı aylık dönemin
başından itibaren başlamaktadır.
- Kayıt ve tescilli iken, devir ve temlik nedeniyle kayıt ve tescili yapılan taşıtlarda:
Değişiklik takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin
başından,
Değişiklik takvim yılının son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından
itibaren başlamaktadır.
- Motorlu taşıtların sicildeki kayıtlarının silinmesi durumunda mükellefiyetin sona
ermesi ise:
Silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapıtmış ise ikinci altı aylık dönemin
başından,
Silinme ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa, takip eden takvim yılı başından
itibaren gerçekleşmektedir.

14.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda da diğer tüm vergi kanunlarında olduğu gibi
birtakım muafiyet ve istisnalara yer verilmiştir. Bunlardan bazılarını şu şekilde özetlemek
mümkündür:
Kamu Kurumları Muafiyeti: Genel ve özel bütçeye dâhil idareler, il özel idareleri,
belediyeler ve köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil
edilen araçlar vergi dışında bırakılmışlardır.
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Diplomatik Muafiyet: Karşılıklı olmak koşuluya, yabancı devletlerin Türkiye’de
bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi maslahatgüzar ve konsoloslarına o devletin
uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ait taşıtlar vergi dışında
tutulmuşlardır.
Uluslararası Kurullar Muaflığı: Merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kurullar
ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ait taşıtlardan vergi alınmaz.
Yabancı Delege ve Heyetler Muafiyeti: Resmî bir görev için Türkiye’ye gelen
delege ve heyetlere ve bu heyetlere mahsus yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlardan vergi
alınmaz.
Malûllük Muaflığı: Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin
adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin engelilik durumlarına uygun hâle
getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar vergilendirilmez.
Dikkat edildiğinde malullüğe bağlı olarak iki farklı durum düzenlenmiştir. Bunlardan
biri sakatlığın %90’dan fazla, diğeri %90’dan az olma durumudur.
Sakatlığın %90’dan fazla olduğu durumda, bu kişilerin ağır sakatlık hâli içinde
bulundukları kabul edilmiş ve bu durumdakilerin özel tertibatlı olsa dahi araçlarını
kendilerinin kullanmalarının mümkün olamayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle ağır sakat
olanlar araçlarını fiilen kendileri kullanmasalar bile adlarına kayıtlı araçlardan dolayı vergi
ödemeyeceklerdir. Sakatların, kendi üzerlerine kayıtlı araçlardan başkalarının fiilen kullanımı
yoluyla yararlanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Muaflığın ikinci tipinde sakatlık derecesi %90’dan az olan malullerin korunması
amaçlanmıştır. Bu kapsamdaki araçların engelli kişilerin bizzat kullanmasına imkân verecek
şekilde özel tertibatlı olması gerekir. Aracın engelli olmayanlarca kullanımın engellenmesini
teminen özellikle araçla malûl arasındaki sıkı ilişkinin varlığı aranmaktadır.
Banka muafiyeti: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve İflas Dairelerinde bankalara ait
taşıtlar varsa bu taşıtlar için vergi ödenmez. Bu muafiyet, Tasarruf Sigorta Fonu ve İflas
dairelerine ait taşıtları değil, fonun ve dairelerin belirli şekilde elde ettikleri bankalara ait
araçları kapsamaktadır.

14.6. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Matrahı ve Tarife Yapısı
Motorlu taşıtlar vergisi spesifik matrahlı bir yapıya sahiptir. Tarifeler araçların cinsi,
yaşı (modelleri), silindir hacmi, oturma yeri, azami toplam ağırlığı, motor gücü, kalkış ağırlığı
kriterleri esas alınarak düzenlenmiştir. Böylelikle tarifeler birden fazla kriteri esas alan çifte
elemanlı (karma) hâle getirilmiştir. Kanun’da (I) sayılı, (II) sayılı ve (III) sayılı olmak üzere
üç tarife düzenlenmiştir. Tüm tarifelerde yaş elemanına ortaklaşa yer verilmiştir. Araçların
yaşı artıkça vergi miktarı azalan bir seyir izlemektedir. Motorlu taşıtlarda yaş, model yılına
göre geçen süre olup, takvim yılı itibarıyla tespit edilir. Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan
model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.
288

Tarifelerin içerik ve vergi miktarlarının kanun tarafından belirlenmesi esas olmakla
birlikte tarifelerde her yıl için belirlenen vergi miktarlarının yıllar itibarıyla artışı belirli
esaslara bağlanarak otomatik artar hâle getirilmiştir. Buna göre, her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl İçin Vergi Usul Kanunu
hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Muhtelif taşıtların nasıl vergilendirileceği, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde üç ayrı
tarifede belirlenmiştir:
(I) sayılı tarife otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler
içindir. Bu tarifede yer alan taşıtlarda, motorlu kara taşıtının motor silindir hacmi ve yaşlan
vergilendirmeye esas alınmıştır.
(II) sayılı tarifede, (I) sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtları yer almaktadır.
Bu tarifede minibüs, panel van ve motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri ile kamyonet,
kamyon, çekici ve benzerleri yer almaktadır. Vergileme ölçüsü olarak bu taşıtların bir
kısmında motor silindir hacmi, bir kısmında oturma yeri adedi, bazılarında da ağırlıkları esas
alınmıştır.
(III) sayılı tarifede ise azami kalkış ağırlıkları ve yaşları esas alınarak uçak ve
helikopterlerin ödeyecekleri vergi miktarları tesbit edilmiştir.
Hangi taşıt için ne kadar vergi ödeneceğinin belirlenmesinde ölçü olarak:
(I) no.lu tarifede yer alan taşıtlarda motor silindir hacmi, yaş,
(II) no.lu tarifede yer alan taşıtlarda motor silindir hacmi, yaş yanında koltuk sayısı
esas alınmıştır.
Vergi miktarı tüm tarifelerde maktu (spesifik) olarak belirlenmiştir. Taşıtların motor
silindir hacmi ve motor gücü arttıkça ödeyeceği vergi de artmaktadır. Buna karşılık, taşıtların
yaşı arttıkça vergi düşmektedir. Diğer yandan 3946 sayılı Kanun, Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu’nun 10. maddesini değiştirerek, vergi miktarlarının her yıl Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılacağını öngörmüştür.

14.7. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi
Motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescillerinin yapıldığı yer açısından bağlı
bulunulan vergi dairesi tarafından tarh edilir. Vergi, tarifelerde yer alan vergi miktarları
üzerinden her yıl Ocak ayının başında tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi,
ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz, vergi tahakkuk ettirildiği günde tebliğ edilmiş sayılır.
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte
ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, tarifelerde değişiklik yapılması suretiyle verginin
artırılması veya azaltılması veyahut taşıtın vergi miktarını etkileyecek özelliklerinde
değişiklik gerçekleştirilmesi hâlinde aracın yeni durumuna göre ikinci taksite isabet eden
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vergi ödenir.
Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılan devir ve satışlar sebebiyle mükellefte
değişiklik meydana gelmesi hâlinde, vergi ilgili ayların son günü beklenmeksizin değişikliğin
yapılmasından önce ödenir. Böyle durumda vergiye özel bir vade belirlenmiş olmaktadır. Bu
nedenle, örneğin 13 Ocakta taşıtını satan bir mükellef birinci taksit için normal vade olan
Ocak ayının sonu gelmediği hâlde vergiyi en geç 13 Ocak itibarıyla ödemek zorundadır.

14.8. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergi Güvenlik Önlemleri
Motorlu taşıtlar vergisi açısından verginin ödenmesini güvence altına almaya yönelik
olarak bildirim ve kontrol kapsamında kalan çeşitli önlemler getirilmiştir. Bildirim ve kontrol
zorunluluğunun kapsamı kişi ve konu olarak iki kısımda ele alınabilir.
I- Bildirime İlişkin Önlemler
Bildirime ilişkin görevler kapsamında memurlar ve mükelleflere ödevler getirilmiştir.
i- Memurlara Ait Görevler
Burada memur kavramıyla taşıtlarla ilgili çeşitli işlemleri yapan kamu görevlilerinin
anlaşılması gerekir.
Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava
vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi
nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve
bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit
olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile
Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 150. maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.
ii- Mükelleflere Ait Görevler
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları,
bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda değişiklik meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde
ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
II- Kontrole İlişkin Önlemler
Taşıtların trafiğe uygunluğunu denetleyen taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları,
liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize
veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak
zorundadırlar.
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Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli
belgesi verilemez. Noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları İle Ulaştırma
Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir
işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce,
bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıt vergileri ile gecikme zamları, gecikme
faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.
Yukarıda belirtilen kontrole ilişkin görevlerini yerine getirmeden işlem yapanlar bu
fiilleri nedeniyle sebep oldukları ödenmeyen vergi, ceza ve ferilerinden mükelleflerle birlikte
müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Ancak, bunlar sorumlu sıfatıyla ödemek zorunda
kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu edebilirler.
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Uygulamalar
1) Motorlu taşıtlar vergisini vergi adaleti açısından değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Motorlu taşıtlar vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, motorlu taşıtlar vergisinin konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olayın ne
olduğlu, mükellefiyetin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği, muafiyet ve istisnaların neler
olduğu ve verginin ne zaman ödeneceği konularına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine ilişkin muafiyet ve istisnalar
arasında yer almaz?
a)

Diplomatik muafiyet

b)

Malullük muaflığı

c)

Esnaf muaflığı

d)

Kamu kurumları muaflığı

2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Motorlu taşıtlar vergisi servet vergileri arasında yer alır

b)

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınır

c)

Motorlu taşıtlar vergisinde engellilere ilişkin muafiyetler yer almaktadır

d)

Bisikletler motorlu taşıtlar vergisine tabidir

3)
Motorlu taşıtlar vergisi tarifesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen ifadelerden
hangisi doğrudur?
a)

Spesifik matrahlı bir yapıya dayalıdır

b)

Artan oranlı bir tarifedir

c)

Tek oranlı bir tarifedir

d)

Değer esasına dayalı olarak uygulanır

4)

Motorlu taşıtlar vergisinde kaç adet tarife bulunmaktadır?

a)

Üç

b)

İki

c)

Bir

d)

Beş
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5)
Engellilik indirimi çerçevesinde, adına kayıtlı taşıtlar için motorlu taşıtlar
vergisinden muaf olabilmek için engellilik oranının en az yüzde kaç düzeyinde olması
gerekir?
a)

%60

b)

%70

c)

%80

d)

%90

6)

Motorlu taşıtlar vergisindeki diplomatik muafiyet karşılıklılık esasına dayanır.
(Doğru/Yanlış) Çünkü….

7)

Motorlu taşıtlar vergisi ……. ve ……. aylarında ödenir.

8)

Motorlu taşıtlar vergisinde bazı vergi güvenlik önlemleri alınmıştır.
Çünkü……

9)

Motorlu taşıtlar vergisi spesifik esaslı matrah üzerinden uygulanır.
(Doğru/Yanlış) Yani ….

10)

Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi………………..dir.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) a, 5) d
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