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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak, kamu hizmetlerinin finansmanında
kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerden, ödeme güçlerine göre, karşılıksız ve zorunlu
olarak alınan, parasal meblağlardır. Ancak vergiler, sadece kamu hizmetlerinin finansmanını
sağlama amacına hizmet etmezler. Aynı zamanda gelir dağılımında adalet, ekonomik büyüme
ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi mali olmayan amaçlara ulaşmada da vergilerden
yararlanılır. Bu çerçevede vergiler, maliye politikasının en etkin araçlarındandır.
Her ülkenin vergi sistemi kendine özgüdür. Vergi sistemlerini o ülkenin ekonomik,
siyasi ve sosyal şartları şekillendirir ve bu nedenle her ülkenin vergi sistemi birbirinden
farklıdır. Türk vergi sistemi de ülkemizin kendi şartlarından doğmuş, maliye politikasının mali
ve mali olmayan amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak dizayn edilmiş ve bugünkü yasal
hükümlerle hayat bulmuştur.
Bu çalışmada ilk bölümlerde verginin varlığını haklı çıkaracak ekonomik ve hukuksal
gerekçeler ele alınmış, verginin doğumundan tahsiline dek geçen süreç çerçevesinde vergileme
kavramlarına değinilmiştir. Türk vergi sisteminin işleyiş mekanizmaları ise üçüncü bölüm
itibariyle öğrenciye sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Türk vergi sisteminde ödeme
gücünün göstergeleri itibariyle yapılan sınıflandırmaya göre; gelir üzerinden, tüketim üzerinden
ve servet üzerinden alınan vergiler; konuları, mükellefleri, muafiyet ve istisnaları ile vergileme
süreçleri açısından derinlemesine incelenmiştir.
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YAZAR NOTU
Türk Vergi Sistemi üzerine yazılan her kitap, bir ders konusu olarak İktisat
Fakültelerinin her bölüm ve programında okutulduğu gibi, bir başvuru kaynağı olarak da
uygulamacılar tarafından tercih edilir. Ancak her Türk Vergi Sistemi kitabı, sıklıkla değişen
vergi yasa hükümlerinin yarattığı dinamik ortamda güncelliğini yitirir. O nedenle vergi alanında
bilgi birikimi sahibi olmanız için, ülkemizde uygulanmakta olan hemen her verginin
özelliklerini, sistemdeki yerini, yasal hükümlerini ele aldığım bu kitabı en iyi şekilde
özümsemeye gayret etmeniz, mantığını kavrayabilmeniz ve güncel gelişmeleri, mevzuat
değişikliklerini de çeşitli yayınlardan izlemeniz gerekir.
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1. VERGİNİN EKONOMİK DAYANAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kavram Olarak Vergi
1.2. Vergilemenin Ekonomik Dayanakları (Gerekçeleri) : Verginin Varlığını Açıklayan
Teoriler
1.2.1. Faydalanma (İstifade) Teorisi
1.2.1.1 Toplumsal Sözleşme Teorisi Açısından Faydalanma
1.2.1.2. Gönüllü Değişim Teorisi Açısından Faydalanma
1.2.2. İktidar (Ödeme Gücü) Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumsal Sözleşme Teorisi’ni ileri süren ünlü filozof kimdir?
2. Söz konusu Teori’ye göre “vergi” nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kavram Olarak Vergi

Verginin temel niteliklerini Metinler
ve
interaktif
bilmek ve bir kavram olarak materyaller ile konular daha
vergiyi tanımlayabilmek
kolay anlaşılabilir.

Vergilemenin
Dayanakları

Faydalanma
Teorisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ekonomik Metinler
ve
interaktif
Ekonomik Vergilemeyi
açıdan gerekçelendirebilmek materyaller ile konular daha
ve
varlığını
açıklayan kolay anlaşılabilir.
teorileri kavrayabilmek
ve

ve
interaktif
İktidar Verginin Faydalanma ve Metinler
İktidar teorisilerine göre materyaller ile konular daha
tanımını yapabilmek, her iki kolay anlaşılabilir.
teoriyi
üstünlük
ve
eksiklikleri
bakımından
karşılaştırabilmek

4

Anahtar Kavramlar




Vergi
Toplumsal Sözleşme Teorisi
Gönüllü Değişim Teorisi
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Giriş
Devletin toplumsal yaşam ve ortak ihtiyaçlar için üstlendiği görevleri yerine getirirken
ihtiyaç duyduğu finansman, önemli ölçüde vergi gelirleri ile karşılanır.
Vergi, çok çeşitli faktörlerin etkisiyle şekillenmiş, çeşitli aşamalardan geçmiş, tarihi bir
olaydır. Vergilemenin içeriği ve amaçları ile ekonomik, mali ve siyasi önemi, yüzyıllarca
devam eden tarihi bir gelişim içinde, ekonomik ve toplumsal yapıya, yönetim şekline ilişkin
faktörler ile ahlaki-sosyolojik ideolojilerin etkisi altında, önemli değişikliklere uğramıştır. Bu
açıdan verginin ekonomik dayanakları ve gerekçeleri de, hem zaman içerisinde hem de
toplumdan topluma farklılık göstermiştir.
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1.1. Kavram Olarak Vergi
Kamu maliyesi literatüründe verginin hukuki ve ekonomik özellikleri belirtilerek, çeşitli
vergi tanımları yapılmıştır. Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak geniş anlamda
kamusal faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere, ödeme gücü olan gerçek ve
tüzel kişilerden karşılıksız, zorunlu bir şekilde, önceden belirlenmiş kurallara göre alınan
parasal tutarlardır. Dolayısıyla vergi, bir kavram olarak toplam 8 madde itibariyle açıklanabilir.


Kamusal faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları karşılama,



Devletin egemenlik hakkı,



Ödeme gücü kriteri,



Gerçek ve Tüzel kişiler,



Zorunlu,



Karşılıksız,



Önceden belirlenmiş kurallar,



Nakdi – parasal meblağ.

Öncelikle vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı çerçevesinde toplanır. Ancak kamu
hizmeti olmasa da devlet vergi alır. Devletin, örneğin borçlanma nedeniyle alacaklılara ödemek
zorunda olduğu faiz ödemelerinden vazgeçmesi, borç sözleşmesinin hukuki şartları açısından
mümkün değildir. Borç faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı arttıkça, bütçeden topluma
sunulacak diğer hizmetler (altyapı, sosyal refah v.b.) baskılanır. Peki devlet böyle dönemlerde
topluma hiçbir hizmet sunmadığında vergi toplamak için bir gerekçesi yok mudur? Tabi ki
vardır. Devlet vergiyi o halde, egemenlik hakkına dayalı olarak almaktadır.
Devlet, gerçek ve tüzel kişilerden vergi toplayarak bir kamusal yük yaratır. Bu yükün
topluma adil bir şekilde bölüştürülmesi gerekir. Bunu sağlayacak temel kriter, ödeme gücüne
göre vergilemedir. Ödeme gücünün göstergeleri gelir, servet ve tüketimdir. Bu göstergeleri
vergisel açıdan en iyi şekilde kavrayabilmek, ödeme gücü aynı olanları aynı, farklı olanları
farklı vergileyebilmek ve bu yüke katlananların vergi sonrası marjinal fedakârlıklarını
eşitleyebilmek ödeme gücüne göre vergileme ile mümkündür.
Kamu hizmetlerinin görülmesi için gerçekleştirilen kamu harcamalarının
finansmanında en çok başvurulan kaynak olan vergiler, toplumu oluşturan birey ve
kurumlardan zorunlu olarak alınır. Buradaki zorunluluk (cebrilik), hukuki zorunluluk olup, bu
tür kamu gelirlerinin toplanabilmesi için mutlaka bir kanunun olması, yasal bir dayanağın
bulunması gerektiğini ifade eder. Vergi ve benzeri gelirlerin bu cebrilik niteliği ve bunların
devletin egemenlik hakkına dayanarak toplanması ilkesi, çağdaş maliye anlayışında yer alır ve
anayasalarda hükme bağlanır.
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Toplumu oluşturan kesimler bakımından vergi, karşılıksız bir ödemedir. Vergi gelirleri,
bireylerin ya da firmaların kamu hizmetlerinden elde ettiği faydalara bakılmaksızın harcanır.
Bir başka deyişle hiç kimse devlete ödediği vergi kadar kendisine kamu hizmeti sunulmasını
isteyemez ve hiç kimse, devletin sunduğu kamu hizmeti kadar vergi verme isteğinde
bulunamaz. Bu bağlamda verginin, zamansal ve mekânsal karşılığı yoktur.
Bugün vergi, devletten sağlanan faydalara ve faydalanma ilkesine göre değil, ödeme
gücüne ve iktidar ilkesine göre alınır. O halde, devlet veya diğer kamu kuruluşlarınca sunulan
kamu hizmetlerinin faydalarının saptanmasının bu açıdan önemi yoktur, zaten bu faydaları
belirlemek de mümkün değildir.

1.2. Vergilemenin Ekonomik Dayanakları (Gerekçeleri) : Verginin
Varlığını Açıklayan Teoriler
Gerek ismi, şekli ve yapısı gerekse ekonomik, sosyal ve siyasi yönleri itibariyle zaman
içinde her açıdan değişim gösteren vergi, krallara ya da derebeylerine verilen hediye olmaktan
çıkıp zorunlu ödeme şeklini almış, aynilikten nakdiliğe ve olağanüstülükten olağanlığa doğru
yön değiştirmiştir. Bu nedenle, eski ve yeni mali literatürde verginin varlığını haklı çıkaracak
teoriler ve vergileme ilkeleri geliştirilmiştir. Bu teoriler ve vergileme ilkelerinin ideolojik
açıdan gerekçelendirilmesinde, devlete bakışın farklılığı önemli bir göstergedir.
Vergiye ilişkin teorik zeminde tartışma, kamu yükünün adil dağıtılabilmesi için verginin
devlet hizmetlerinden sağlanan faydaya göre mi, yoksa ekonomik süjelerin iktidarlarına göre
mi alınması gerektiğidir. Bunlardan birincisi devletin rasyonalist, bireyci ve faydacı niteliğe
sahip olduğunu ileri süren faydalanma teorisi, diğeri de devletin organik ve toplumcu niteliğe
sahip olduğunu kabul eden iktidar teorisi adı altında geliştirilmiştir.
Ancak her iki devlet görüşünün savunucuları, açıklamalarını A. Smith’in en ünlü vergi
ilkesine dayandırmışlardır: “Bir devletin teb’asının her biri, hükümetin devamına iktidarı
oranında, yani, devletin himayesi altında elde ettiği gelirle orantılı olarak iştirak etmelidir”. Bu
ifadenin “orantılı olarak” ifadesini benimseyenler faydalanma, “iktidarı oranında” ifadesini
benimseyenler ise iktidar teorisini savunmuşlardır.

1.2.1. Faydalanma (İstifade) Teorisi
1.2.1.1. Toplumsal Sözleşme Teorisi Açısından Faydalanma
Rasyonalist, bireyci ve faydacı devlet, bireylerce oluşturulmuş bir çıkar birliğidir ve
devletle birey arasında adeta bir toplumsal sözleşme vardır. Hukuki gerekçe itibariyle J.J.
Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme Teorisi’ne dayanan faydalanma teorisine göre vergi,
karşılıksız değildir. Mükelleflerin vergi ödemeleriyle, devletin sunduğu hizmetler arasında
kantitatif bir değişim eşitliği vardır.
Faydalanma yaklaşımının zaman içerisinde verginin varlığını haklı çıkaran çeşitli
varyasyonları geliştirilmiştir:
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Vergiyi hizmet bedeli sayanlara göre; vergi, devlet tarafından sağlanan hizmetlerin
(özellikle iç ve dış güvenlik) bedeli olarak alınır.
Vergiyi sigorta primine benzetenlere göre; devletin bir sigorta şirketine, özellikle
güvenlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarının da kendilerine can ve mal sigortası
yapılmış sigorta şirketi müşterilerine benzetilmesi ile vergi, bu sigortaların primidir.
Vergiyi harcamalara iştirak sayan görüşe göre; toplum vergiyi, devletin sunduğu
hizmetlerin toplumsal üretime katılması karşılığında, kendilerine düşen bir pay olarak
ödemelidir.

1.2.1.2. Gönüllü Değişim Teorisi Açısından Faydalanma
J.J. Rousseau’nun toplumsal sözleşme teorisinin dışında, rasyonalist-bireyci devlet
görüşüne dayanan bir başka teori, Gönüllü Değişim Teorisi’dir. Lindahl tarafından ileri
sürülen bu teori, özel malların etkin düzeyinin belirlenmesinde kullanılan marjinal analiz
yaklaşımını, kamu mallarının etkin düzeyinin belirlenmesinde kullanmıştır. Bu şekilde, farklı
gelir düzeyindeki bireylerin adil bir vergileme aracılığıyla, kamu malı üretimine yapacağı nisbî
katkıyı bulmaya çalışmıştır.
Özel mallarda piyasa talep eğrisi, bireylerin söz konusu taleplerinin yatay toplamı ile
elde edilir ve marjinal maliyet, marjinal faydaya, o da fiyata eşitlenir ve özel malların etkin
düzeyi belirlenir. Kamu kesiminde kamu mallarının etkin düzeyinin belirlenmesi ise, bireylerin
kamu malına ilişkin taleplerinin yatay değil, dikey toplanmasını gerektirir. Çünkü kamu malının
arz ve talebi, bu malların özellikleri dolayısıyla, özel mallardan çok farklıdır.
Bireylerin kamu malına, ihtiyaçlarına göre belirli bir fiyat (vergi) ödeyerek sahip
oldukları varsayımından hareketle, ödenen bu fiyatlar malın maliyetini karşımalıdır. Bir bireye
kamu malının maliyeti, diğer bireyin ödediğinden geriye kalan kısmı olduğundan, bireylerin
söz konusu mala olan toplam talebine, bireysel taleplerinin dikey toplamıyla ulaşılır.
Bireylerin özel mallara piyasa fiyatı vererek, kamu mallarına da vergi ödeyerek sahip
olacakları ve her ikisinde de faydalarını maksimize ederek seçimi kendilerinin yapacakları
hipotezinden yola çıkan bu teoride, varsayımlar eğer doğru ise, bireylerin tercihleri sonucu fiyat
karşılığında piyasadan alacakları özel mallar ile devletten alacakları kamu mal ve hizmetlerinin
´marjinal faydaları` birbirine eşit olur.
Kamu mallarının özelliklerinden en önemlisi, hizmetin bölünememesi ve bireylere tek
tek sunulan faydanın belirlenememesidir. Bu özellikler hizmetin fiyatlandırılması ve
pazarlanması önünde engel oluşturur. Savunma, diplomasi gibi kamu hizmetleri, çok geniş bir
alana yayılır, hizmetin sadece bedelini ödeyenlere sunulması, diğerlerinin bunun faydasının
dışında tutulmasına olanak yoktur. Öte yandan hizmet halihazırda sunulurken, tüketiciler
taleplerini açıklamak konusunda da herhangi bir güdüye sahip olmaz ve bedava yolcu problemi
belirir.
Faydalanma yaklaşımı kamu ekonomisini, piyasa kurallarına göre çalıştırmayı hedefler.
Bu yaklaşımda geliri olanlar kamu hizmetlerinden yararlanırken, geliri olmayanlar
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yararlanamaz. Görüldüğü üzere bu yaklaşım, devletin düşük gelir gruplarının ekonomik
durumunu yükseltmeye yönelen toplumsal refahla ilgili faaliyetlerinin felsefesine aykırıdır.
Ayrıca genel kabul gören görüşe göre de, kamu hizmetlerinden çoğunlukla düşük gelirli
bireyler faydalanır ve faydalanma oranına göre bu gelir grubundan yüksek oranda vergi
toplamak, toplumca kabul edilen adalet fikirlerine de ters düşer. Dolayısıyla bu yaklaşımda
kamu hizmetlerinin özelikleri dolayısıyla, piyasa kurallarına uygun finansman tekniği geçerli
değildir.
Aynı şekilde kamu hizmetleri için bir bireye düşen vergi payı, hizmetler demetinin
kendisine sağladığı faydadan daha az ya da daha çok olabilir. Ödemelerinin değeri, yararlandığı
hizmetlerin faydasından az ise birey mali rant sağlarken, ödemelerinin değeri, aldığı
hizmetlerin faydasını aşıyorsa, net kayba uğrar ve mali sömürü ile ezilir. Öte yandan kamu
hizmetlerinin bileşimi ve üretimi, siyasal süreç yoluyla belirlendiğinden, çoğunluk ilkesine göre
alınan kararlarda, azınlıkta kalanlar net mali kayba uğrayabilirler; buna karşılık çoğunlukta
olanlar mali rant elde edebilirler.
Bu yaklaşım fayda karşılığında vergi ödenmesini öngördüğüne göre, geçerliliği sadece
reel harcamaların finansmanına yöneliktir ve transfer harcamalarında veya yeniden dağıtımın
finansmanında başarılı olamaz. Ayrıca, devletin verimsiz nitelikte bireye fayda sağlamayan
örneğin borç faizine harcadığı tutarları kimin finanse edeceği de belirsizleşir. Bu durumda
verginin sağlanan hizmetin faydasından alınması öngörülüyorsa, yüksek gelirlilerin sağladığı
faydanın karşılığı dışında başka vergi alınmaması gerekir. Dolayısıyla transfer harcamalarından
ya vazgeçmek ya da onu finanse edecek başka bir kaynak bulmak gerekir. Son olarak eğitim,
sağlık gibi dışsallığı olan yarı kamusal mallar söz konusu olduğunda, toplum vicdanını rahatsız
edecek şekilde, örneğin sağlıksız insanların kamu sağlık hizmetinden faydalanmaması gibi bir
sonuç ortaya çıkar.
Tüm bunların sonucunda, özel maldakine benzer bir piyasa fiyatı olmayan kamu
mallarının talep eğrileri çizilemez ve Lindhal’in teorisi uygulamaya geçirilemez. Faydalanma
yaklaşımı, bireylerin tercihlerine uygun kamu mal ve hizmetlerinin seçimi ile ilgili olarak
kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, gelirin yeniden dağılımı ve ekonomik istikrarın
sağlanması amaçlarına hizmet edemez. Toplumsal adalet amacına doğru yol alındığında, kamu
harcamalarının finansmanının iktidar ilkesine dayandırılması gerekir.

1.2.2. İktidar (Ödeme Gücü) Teorisi
Organik-toplumcu devlet görüşü, toplumu oluşturan bireylerden ayrı ve üst bir varlıktır.
Böyle bir devletin, sunduğu kamu hizmetlerinin finansmanı çerçevesinde topladığı vergilerin,
bireylerin mali güçleri ile orantılı olarak alınması gerekir. Vergilemede ödeme gücünü esas alan
iktidar teorisine göre, kamu hizmetleri için yapılan ödemeler ile elde edilen fayda arasında bir
ilişki bulunmaz. Vergiler zorunlu ödemelerdir ve gelir - harcama süreci, piyasanın otomatik
işleyişine bağlı değildir.
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Bu görüş devlet hizmetlerinden sağlanan fayda ile vergi arasında ilişki kurulmasını
kabul etmez. Vergi almak devlet için bir hak, vergiyi ödemek de bireyler için bir ödevdir. O
halde devlet bu hakkını nasıl kullanmalıdır ki, toplam vergi yükü bölüşümü adaletli olsun?
Vergi yükünün adil dağıtılabilmesi için herkesin iktidarı oranında vergi vermesi gerekir.
Bunun için de vergi mükelleflerinin vergi ödemekten dolayı katlandıkları fedakârlığı eşitlemek
gerekir. Bu durumda ekonomik güçleri eşit olanlardan eşit vergi vermeleri (yatay adalet), farklı
olanların da güç farklarında değişiklik yaratmayacak şekilde farklı vergi ödemeleri (dikey
adalet) gerekir. Bu yaklaşımda marjinal fedakârlıklar eşitlendirilmelidir. Dolayısıyla gelirden
uğranılacak zarar değil, faydadan uğranılacak zarar eşitlendirilir.
Ödeme gücü yaklaşımı, verginin cebrilik unsurunun gerekçesini oluşturduğu gibi gelirin
yeniden dağılımı, ekonomik istikrar ve kaynakların etkin dağılımı ile ilgili sorunlara da kolayca
çözüm üretebilir. Buna karşılık ödeme gücü yaklaşımı, vergi yükünün nasıl dağıtılacağı
konusunda açık bir şey söylemez. Refah seviyesini en yüksek düzeye çıkarmak için kamu
harcamalarının planlanmasına olanak sağlayan en iyi yönüne karşılık, kamu harcamalarının
bireysel tercihlere uygun bir biçimde saptanmasının ihmal edilişi, bu yaklaşımın zayıf yönünü
oluşturur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir kavram olarak vergiyi inceledikten sonra, onu ekonomik açıdan
gerekçelendiren faydalanma ve iktidar teorilerini ele aldık. Verginin günümüzdeki en önemli
dayanağını oluşturan iktidar teorisinin, hem vergiyi açıklamadaki üstünlüğünü hem de
faydalanma teorisi ile karşılaştırılarak varsa eksik yanlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Vergi neden karşılıksız ve zorunlu bir ödemedir?
2- Faydalanma Yaklaşımının varyasyonları nelerdir?
3- Gönüllü Değişim Teorisi, vergilemede adaleti sağlayabilir mi?

4- Aşağıdakilerden hangisi vergilemede iktidar teorisi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Vergi, zorunlu ve karşılıksızdır
b) Vergi, mükelleflerin iktidarları oranında alınır
c) Fayda-vergi arasında ilişki vardır
d) Vergi, her yıl belirli kurallara göre alınır
e) Hepsi
5- Aşağıdakilerden hangisi vergilemede faydalanma teorisi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Finansman piyasa kurallarına uygun değildir
b) Sigorta primi teorisine göre açıklanır
c) Kamu hizmetlerinin faydası karşılığında vergi ödenmesini öngörür
d) Mali rant ve mali sömürüye yol açar
e) Kamu ekonomisini piyasa kurallarına yaklaştırır
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2. VERGİNİN HUKUKSAL DAYANAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yasama İle İlgili Kaynaklar
2.1.1. Anayasa
2.1.2. Kanun
2.1.3. Uluslararası Antlaşmalar
2.2. Yürütme İle İlgili Kaynaklar
2.2.1. Kanun Hükmünde Kararnameler
2.2.2. Bakanlar Kurulu Kararları
2.2.3. Tüzükler
2.2.4. Yönetmelikler
2.2.5. Genel Tebliğler, Sirkülerler, Genelgeler
2.2.6. Özelgeler (Muktezalar)
2.3. Yargı İle İlgili Kaynaklar
2.3.1. Anayasa Mahkemesi Kararları
2.3.2. İçtihadı Birleştirme Kararları
2.3.3. Diğer Yargı Kararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ülkemizde “erkler ayrılığı” ilkesini tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yasama
Kaynaklar

İle

ve
interaktif
İlgili Verginin kanuniliği ilkesi ile Metinler
Anayasa,
Kanun
ve materyaller ile konular daha
Uluslararası Antlaşmaların, kolay anlaşılabilir.
vergi açısından içeriklerini
öğrenebilmek

Yürütme
Kaynaklar

İle

Hükmünde Metinler
ve
interaktif
İlgili Kanun
Kararname, Bakanlar Kurulu materyaller ile konular daha
Kararları,
Tüzükler, kolay anlaşılabilir.
Yönetmelikler,
Genel
Tebliğler, Genelgeler ve
Muktezaların,
vergi
açısından
özelliklerini
inceleyebilmek

Yargı İle İlgili Kaynaklar

Anayasa
Mahkemeai Metinler
ve
interaktif
Kararları,
İçtihadı materyaller ile konular daha
Birleştirme Kararları ve kolay anlaşılabilir.
Diğer Yargı Kararlarını,
vergi
kaynağı
olarak
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar







Tüzük
Genelge
Genel Tebliğ
Mukteza
Sirküler
İçtihat

20

Giriş
Verginin hukuksal dayanakları, onu hukuki açıdan gerekçelendirip varlığını haklı
çıkarır ve aynı zamanda onun hukuki kurallarını oluşturur. Hukuk kaynakları, yeni kural
yaratma ya da yaratmama kriterine göre, “asli” ve “tali” kaynaklar olarak sınıflandırılır. Öte
yandan hukuk kaynakları, kendini oluşturan devlet fonksiyonu, bir başka deyişle erkler ayrılığı
ilkesine göre de yasama, yürütme ve yargı organlarına göre sınıflandırılır. Günümüzde erkler
ayrılığının en duyarlı biçimde korunmaya çalışıldığı alan, vergilemedir. Burada verginin hukuki
kaynaklarına yönelik sınıflandırma, erkler ayrılığı ilkesine göre yapılmaktadır.
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2.1. Yasama İle İlgili Kaynaklar
Yasama ile ilgili kaynaklar; anayasa, kanun ve uluslararası anlaşmalardan oluşmaktadır.

2.1.1. Anayasa
Vergiler, devletin egemenlik gücüne dayalı olarak konulur ve uygulanır. Bu gücü
kullanımda keyfiliğin engellenmesi, Anayasal ilke ve yaklaşımlar ile temel vergi ilkelerine
uyum sağlanması bakımından, hemen her ülke anayasasında, verginin kanunla konulması
gerektiği yönünde düzenlemelere yer verildiği görülür.
Devletin egemenlik gücünün vergi uygulamasındaki yansıması, vergilendirme
yetkisidir. Vergilendirme yetkisi, dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde ifade edilebilir.
Dar anlamda vergilendirme yetkisi, devletin veya yetkiyi devletten almış olan kamu tüzel
kişilerinin, vergi koyma konusundaki yetkileridir. Geniş anlamda vergilendirme yetkisi ise,
kamu harcamalarını karşılamak üzere, gerçek ve tüzel kişiler üzerine konulan her türlü mali
yükümlülüğe ilişkin yetkidir.
Vergi ile ilgili düzenlemelerin dayanağı Anayasa’dır. Vergilendirme yetkisi ve bu
yetkinin kullanımında göz önünde tutulması gereken temel felsefe, Anayasa’da yerini bulur.
Anayasalar, bireylerin haklarının yanı sıra ödevlerine ilişkin kuralları içerir. Vergi ödevine
ilişkin temel ilkeler, 1982 Anayasası’nın siyasi haklar ve ödevler ile ilgili dördüncü bölümünde,
“vergi ödevi” başlıklı 73. maddede yer alır:
“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”.
73. maddenin birinci fıkrasında yer alan “herkes” terimi verginin genelliğini, “mali
güçle orantılı” ifadesi ödeme gücüne göre vergileme ilkesini, “kamu giderlerini karşılamak
üzere” ifadesi verginin mali (fiskal) amacını ifade eder. İkinci fıkradaki “maliye politikası”
deyimi, verginin iktisadi ve sosyal amaçlarını içeren “mali olmayan amaçlarını” vurgular ve
“vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı” ilkesi, sosyal hukuk devletinin bir özelliğidir.

2.1.2. Kanun
Kanunilik ilkesi, vergi ile ilgili düzenlemelerin kanuna dayanmasını öngörür. Her
bireyin bu fedakârlıklara dengeli ve adil bir şekilde katılması esastır. Mali ve mali olmayan
vergileme amaçlarına sahip ve temel vergileme ilkelerini göz önünde tutan bir vergi yapısının
oluşturulması ve vergi uygulamasının herkes için geçerli olan yasal düzenlemelere sahip olması
gerekir. Aksi takdirde, keyfiliğe ve takdire dayalı bir şekilde vergi yüklenicilerinin durumlarını
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dikkate alan vergi uygulamaları ortaya çıkar. Bu açıdan, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin
kanuna dayanması esası benimsenmiştir.
Anayasamızın 73. maddesinin 3. fıkrasına göre, vergi hukukunda kanunlar, asli kaynak
niteliği taşır. Verginin kanuniliği gereği verginin konusu, matrahı, oranı, mükellefi, beyanı,
tarhı, ödenmesi gibi bir verginin uygulama ile ilgili esaslarının kanunla düzenlenmiş olması
şarttır. Bunların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmiş olması da göz önünde tutulması gereken
ayrı bir zorunluluktur.
Vergi ile ilgili düzenlemelerin kanunlarla yapılmasını, sadece şekilsel bir düzenleme
olarak değil, geniş anlamda ve esası amaçlayan bir koşul olarak algılamak gerekir. Buna göre
verginin kanuniliği ilkesi, “verginin kanunla konulması” ve “vergiye vücut veren temel
unsurların kanunda yer alması” şeklinde anlaşılmalı ve buna göre uygulanmalıdır. Ancak
uygulamalarda kolaylık sağlanması, yasaların güncelliğinin süratle gerçekleştirilmesi,
amaçların kısa sürede uygulamaya konulması gibi yargılarla, “kanunilik” ilkesinin kapsamının
daraltıldığı ya da bu ilkeden fedakârlık edildiği durumlar mevcut olup, verginin tarafları ve
amaçları açısından ortaya önemli maliyetler çıkar. 73. maddenin son fıkrasında, dayanak olarak
kanunilik ilkesine uygun, ama sonuçları itibarıyla Bakanlar Kurulu’na büyük yetki ve
fonksiyon verildiği görülmektedir.

2.1.3. Uluslararası Anlaşmalar
Günümüzde vergi kanunlarının uygulama alanı, uluslararası siyasi, ekonomik ve ticari
alanda gelişen karmaşık ilişkiler ve uluslararası vergi sorunlarına (çifte vergilendirme gibi)
bağlı olarak giderek büyümektedir. Bu durum vergi uygulaması bakımından önlemler
alınmasını, ulusların vergileme yetkilerine sınırlama getirmelerini gerekli kılabilmektedir.
Çeşitli ulusların vergilemede yersellik ya da şahsilik ilkelerini uygulamaları arasındaki
farklılıklar, uluslararası alanda vergileme yetkilerinde çatışmaları meydana çıkarır ve çifte
vergilendirmeyi önleme adına anlaşmalara başvurulur. İşte Anayasamızın 90. maddesine göre,
Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmaların
onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Bu bağlamda
uluslararası anlaşmalar, yasama organının onaylaması koşuluyla fonksiyon görür. Ayrıca bu
maddeye göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir.
Söz konusu anlaşmaların Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez.
Uluslararası nitelikte gerçekleştirilen vergi anlaşmaları, vergi kanunlarının uygulama
alanı bakımından belirleyici düzenlemeler getirebildiğinde, vergi hukukunun temel ve asli
kaynaklarıdır.

2.2. Yürütme İle İlgili Kaynaklar
Yasama organı, vergi ilkelerine uygun bir vergilemenin hayata geçirilmesi bakımından,
kendi yaklaşımlarını esas alacak şekilde yasal düzenlemeler yapar. Düzenlemeler, boşluklara
yer vermeyen, kendi içinde tutarlı ve günün gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dinamizme
23

sahip olmak durumundadır. Ancak gelişen ekonomik, sosyal ve ticari ilişkiler sonucu,
ekonomiye hızlı ve etkin müdahalenin önemi artmıştır. Bu durum, yasama organınca
gerçekleştirilen düzenlemelerin zamansal maliyetini azaltabilmek için, yürütme organının
vergileme alanında güçlenmesi sonucunu doğurmuştur. Yasama organının tasarruflarının
uygulamaya dönüştürülmesi, yasalarda öngörülen hedeflerin olması gerekene uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi görevi, Yürütme organına verilmiştir.
Vergi ile ilgili olarak yürütme organının, yasal düzenlemelerin sağlıklı bir uygulama
gerçekleştirilmesi için yararlandığı idari düzenlemeleri vardır. Bu bakımdan kanun hükmünde
kararnameler, bakanlar kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler, genel tebliğler, genel yazılar
ve genelgeler, özelgeler (muktezalar) büyük önem taşır.

2.2.1. Kanun Hükmünde Kararnameler
Anayasamızın 91. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, vergi ile ilgili
düzenlemelerin, kanun hükmünde kararnameler yoluyla yapılması mümkün değildir. Ancak
sıkıyönetim ve olağanüstü haller, bu kuralın istisnasıdır. Bu durumda kanun hükmünde
kararnameler, vergi hukukunun kaynağı olma özelliğini, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde
kazanabilir. Belirtilen durumlarda çıkartılan kanun hükmünde kararnameler, asli kaynak
özelliği taşır.
Kanun hükmünde kararnameler, resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler.
Bununla birlikte, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnamelerin, resmi gazetede yayınlandıkları gün, T.B.M.M.’ye sunulması gerekir. Kanun
hükmünde kararnamelerin görüşülmesi ile bunların yürürlükten kalkması ile ilgili esaslar,
Anayasanın 91. maddesinde belirtilmiştir.
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
T.B.M.M. İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa
değişikliklerini ise, yalnızca şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde,
sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas
bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesine dava açılamaz.

2.2.2. Bakanlar Kurulu Kararları
Anayasamızın 73. maddesi ve verginin kanuniliği ilkesi gereğince, vergi ve benzeri mali
yükümlülüklerin esas itibarıyla kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması gerekir.
Yasama organının oluşum tarzı ve çalışma usullerine göre bu süreç, uzun zaman alabilir. Oysa
vergi yasaları ile ilgili düzenlemeler ekonomik, mali, ticari koşullardan önemli ölçüde
etkilenebilir, uzun yasal sürecin beklenmesi, önemli uygulama sıkıntılarına ve dar boğazlara
yol açabilir.
Anayasamızın 73. maddesi hükmü çerçevesinde, alt ve üst sınırları kanunla belirtilmiş
olmak kaydıyla vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili olarak muaflık,
istisnalar, indirimler ve oranlarla ilgili olarak düzenleme yapabilme konusunda Bakanlar
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Kurulu’na yetki verilebilir. Bakanlar Kurulu, kendisine tanınmış olan yetkiye dayanarak,
kararnamelerle, belirtilen sınırlamalar dahilinde yaptığı düzenlemelerle, vergi uygulamasına
yön verebilir. Bakanlar Kurulu’nun vergi ile ilgili düzenleme yapma yetkisi, yalnızca belirli
konularla sınırlı tutulmuştur.

2.2.3. Tüzükler
Kanunların uygulamasını gösteren, açıklayıcı nitelikteki idari tasarruflardan olan
tüzükler, esas itibarıyla vergi hukukunun asli kaynakları içerisinde yer almazlar. Düzenleyici
ve yardımcı kaynak olarak nitelendirilen Tüzükler için kanun koyucu, belirli konuların
tüzüklerle düzenlenmesi gerektiğini hüküm altına almış olabilir. Emlak vergisi matrahlarının
belirlenmesi konusunda çıkartılmış olan “Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin
Tespitine İlişkin Tüzük”de olduğu gibi, asli kaynak özelliği ortaya çıkabilir.

2.2.4. Yönetmelikler
Yönetmelikler, kanun ve tüzüklerin uygulanması bakımından çıkartılan, açıklayıcı ve
yol gösterici niteliktedir. Aynı zamanda idarenin konu ile ilgili bakış açısını ve beklentileri
yansıtması bakımından önemlidir. Mali konularda çıkartılacak yönetmelikler açısından
Sayıştay’ın görüşünün alınması zorunluluğu vardır.
Yönetmelikler genel olarak yardımcı kaynak niteliğindedirler. Bununla birlikte, yasa
koyucunun çıkartılmasını hüküm altına aldığı yönetmelikler bakımından asli kaynak olma
özelliği ortaya çıkabilmektedir. Bu uygulamaya, Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer
alan hüküm gereğince hazırlanan, “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının
Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik” örnek olarak
gösterilebilir.

2.2.5. Genel Tebliğler, Sirkülerler, Genelgeler
Genel tebliğler, esas yapısı itibarıyla vergi idaresine yönelik uygulama duyuruları
niteliğindedir. Aynı zamanda idarenin hangi yönde uygulama beklediğinin belgeleri olmaları
nedeniyle, mükellefler ve diğer uygulayıcı ve araştırmacı çevreler açısından da önemli katkıları
vardır. Yardımcı kaynak niteliğinde düzenlemeler olmakla birlikte, özellikle yasanın gereği
olarak çıkartılmış olan genel tebliğler, asli kaynak özelliği kazanabilir.
Sirkülerler, vergi uygulaması ile ilgili belirli konuların açıklanması amacıyla, Maliye
Bakanlığı tarafından çıkartılır. Vergi idaresi ve mükellefler açısından son derece açıklayıcı ve
yol gösterici fonksiyon gören sirkülerler, vergi hukukunun asli kaynağı niteliğinde değildir.
Genelgeler ve genel yazılar, vergi idaresinin uygulama birimleri arasında, vergi ile ilgili
işlemler konusunda koordinasyon sağlamak, uygulama farklılıklarını ve tereddütleri gidermek
amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen yazıdır. İdarenin kendi iç işlemi niteliğinde
olup, vergi hukukunun asli kaynağı niteliğinde değildir.
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2.2.6. Özelgeler (Muktezalar)
Vergi uygulamasıyla ilgili konularda mükelleflerin açıklama talebinde bulunmaları
dolayısıyla, kendilerine yapılan yazılı açıklamalara özelgeler (muktezalar) denir. V.U.K.’nın
413. maddesinde 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.
Belirtilen madde hükmü gereğince, yetkili makamların, yazı ile istenecek açıklamayı en kısa
bir zamanda cevaplamak zorunlulukları vardır. Bu şekilde alınacak cevaplara göre hareket eden
mükelleflerin, bu hareketleri cezayı gerektirse bile, ceza kesilemez. Mükelleflerin kendileri ile
ilgili vergi sorunlarını açıklığa kavuşturabilmeleri bakımından önemli fonksiyon gören
özelgeler (muktezalar), diğer mükellefler veya uygulayıcı çevreler için aynı paralelde
fonksiyona sahip değildir. İdarenin belirli konularda görüşlerini yansıtması nedeniyle,
uygulama açısından katkı sağlayıcı niteliği vardır.

2.3. Yargı İle İlgili Kaynaklar
Vergi uyuşmazlıkları, idari aşamalarda çözümlenebileceği gibi yargı aşamasında da
çözümlenir. Uyuşmazlığın yargı aşamasına aktarılması halinde burada verilen kararlar, aşama
aşama vergi uygulaması bakımından asli kaynak ya da yol gösterici ve yönlendirici kaynak
olarak fonksiyon görürler.

2.3.1. Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve meclis iç
tüzüğünün anayasaya uygunluğunu denetler. Bu kararlar, Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girer.
Anayasa Mahkemesi kararları, vergi hukukunun asli ve temel kaynaklarındandır. Vergi
ile ilgili tüm taraflar açısından bağlayıcı fonksiyon gören bu kararların gereklerinin yerine
getirilmesi zorunludur.

2.3.2. İçtihadı Birleştirme Kararları
İçtihadı birleştirme kararları da vergi hukukunun asli ve bağlayıcı kaynaklarından
birisidir. Gerek Danıştay ve gerekse Yargıtay tarafından verilmiş içtihadı birleştirme kararları,
çeşitli yargı aşamalarında verilmiş olan kararlardan farklı olabilir ve uyuşmazlıkların
görüşülmesi gerekebilir. Bu durumda içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında
karar verilir ve İçtihadı Birleştirme Kararları ortaya çıkar.
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2.3.3. Diğer Yargı Kararları
Açılan davalar dolayısıyla bir kısım yargı organları tarafından verilmiş kararlar, vergi
uygulaması bakımından yararlanılabilecek yardımcı kaynak fonksiyonuna sahiptir. Verilmiş
olan kararlar doğrudan ilgili dosyayı ilgilendirmekle birlikte, uygulayıcı çevreler, yargının
benzer konularda vermiş olduğu kararları göz önünde bulundurur ve böylece davranış yönü
belirlemeye çalışır. Bu yönüyle bağlayıcı fonksiyonu bulunmayan bu kararlar, ilgilileri
aydınlatıcı yönde katkı sağlar.
Diğer kaynaklar kapsamında bilimsel öğreti ve bilimsel görüşler, örf ve adetler de
mevcuttur. Bunlardan bilimsel öğreti ve bilimsel görüşler, kural olarak, vergi hukukunun
kaynakları arasında yer almazlar. Bununla birlikte, ilgili çevrelerce yayınlanmış olan kitap,
makale, rapor ve benzeri nitelikteki görüş ve açıklamalar, uygulamanın biçimlenmesinde, bazen
yargı kararlarının oluşturulmasında yetkili kişi ve kurumlara görüş oluşturulması bakımından
katkı sağlayabilir, dolaylı olarak kaynak fonksiyonu görebilir.
Örf ve adet de esas itibarıyla vergi hukukunun kaynakları arasında yer almaz. Ancak,
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda olduğu gibi, bazı durumlarda, uygulamanın sınırlarının
belirlenmesi bakımından, örf ve âdete bakılması gerekli görülebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, verginin hukuksal dayanakları olarak erkler ayrılığı ilkesi çerçevesinde;
verginin yasama, yütüme ve yargıdan doğan kaynaklarını ele aldık. Vergi hukukunun
kaynaklarının temel (asli) ve yardımcı kaynaklar şeklinde de sınıflandırılabildiğini gördük.
Buna göre anayasa, kanun, uluslararası anlaşmalar, bazı olağanüstü dönemlerde çıkartılan vergi
ile ilgili kanun hükmünde kararnameler, Anayasa Mahkemesi kararları, içtihadı birleştirme
kararları ile bakanlar kurulu kararları (temel) asli kaynaklar arasında yer alırken; tüzükler,
yönetmelikler, vergi kanunlarını açıklayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki genel tebliğler, diğer
yargı kararları, bilimsel öğretiler, yardımcı kaynaklar arasındadır.
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Bölüm Soruları
1- Erkler ayrılığı ilkesini açıklayınız.
2- Verginin yasamadan doğan kaynaklarını sınıflandırınız.
3- Verginin yürütmeden doğan kaynakları nelerdir? Hangileri asli, hangileri
tali nitelikte kaynaklardır?
4- Verginin yargıdan doğan kaynaklarını açıklayınız.

5- Bakanlar Kuruluna aşağıdaki unsurlardan hangisinde değişiklik yapma yetkisi
verilemez?
a) Vergi oranı
b) İstisna
c) Muaflık
d) İndirim
e) Mükellef
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3. VERGİLEME KAVRAMLARI VE VERGİLENDİRME SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Vergileme Kavramları
3.1.1. Vergi Alacaklısı
3.1.2. Vergi Borçlusu
3.1.2.1. Hukuki Açıdan Vergi Borçlusu
3.1.2.1.1. Vergi Mükellefi
3.1.2.1.2. Vergi Sorumlusu
3.1.2.2. İktisadi Açıdan Vergi Borçlusu
3.1.2.2.1. Kanuni Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
3.1.2.2.2. Nihai (Gerçek) Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
3.1.3. Vergiyi Doğuran Olay
3.1.4. Vergi Konusu
3.1.4.1. İstisna
3.1.4.2. Muafiyet
3.1.5. Verginin Matrahı
3.1.6. Verginin Tarifesi
3.1.7. Vergi Ehliyeti
3.2. Vergilendirme Süreci (Verginin 4 T’si)
3.2.1. Tarh
3.2.1.1. Beyannameye Dayanan Tarh
3.2.1.2. İkmalen Vergi Tarhı
3.2.1.3. Res’en Vergi Tarhı
3.2.1.4. Verginin İdarece Tarhı
3.2.2. Tebliğ
3.2.3. Tahakkuk
3.2.4. Tahsil
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Verginin tarhına yönelik yapılan işlemleri açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Vergileme Kavramları

Verginin aktif ve pasif Metinler
ve
interaktif
süjelerini,
vergilendirme materyaller ile konular daha
yetkisi
açısından
vergi kolay anlaşılabilir.
alacaklısını,
hukuki
ve
iktisadi açıdan da vergi
borçlusunu tanımlayabilmek

Vergileme Kavramları

Vergileme kavramları olarak Metinler
ve
interaktif
vergi konusu, istisna ve materyaller ile konular daha
muafiyetler, matrah, tarife ve kolay anlaşılabilir.
vergi ehliyeti hakkında
bilgilenebilmek

Verginin 4 T’si

Vergileme sürecinde adım Metinler
ve
interaktif
adım ilerlediğimiz tarh, materyaller ile konular daha
tebliğ, tahakkuk ve tahsil kolay anlaşılabilir.
işlemlerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar







Vergi Tarifesi
Vergi Ehliyeti
Tarh
Tebliğ
Tahakkuk
Tahsil
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Giriş
Anayasamızın 73. maddesine göre, “…vergiler kanunla konulur, değiştirilir ya da
kaldırılır”. Verginin kanuniliği ilkesinin bir gereği olarak, bir vergi kanunu hükmünün
bulunması, her vergi açısından vergiyi doğuran olay ile mükellef ve devlet arasında somut bir
ilişkinin başlaması gerekir. Vergiyi doğuran olayla başlayan, devleti alacaklı, mükellefi borçlu
kılan bu ilişki, kanun hükümleri çerçevesinde doğar ve çeşitli aşamalardan geçerek ortadan
kalkar.
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3.1. Vergileme Kavramları
3.1.1. Vergi Alacaklısı
Vergilemede aktif süje, alacaklı taraf olan devlettir. Devlet, vergilendirme yetkisini, bir
anlamda egemenlik hakkını, halkın temsilcilerinden oluşan parlamento (meclis) aracılığıyla
kullanır. Devlet, bir hukuki ve kurumsal varlık olarak vergilendirme yetkisini kullanarak vergi
toplar ve bu açıdan vergi alacaklısıdır.
Bazı ülkelerde ve bazı durumlarda yerel nitelikteki emlak vergisi ya da çevre temizlik
vergisi gibi vergilerin yerel yönetimlerce tahsil edildiği görülür. Ancak söz konusu vergilerin
konusunu ve mükellefini belirleyen, bir başka deyişle vergiyi salan merkezi yönetim ise, yerel
yönetimlerin vergilendirme yetkisinden bahsedilemez.

3.1.2. Vergi Borçlusu
Vergilemede pasif süje, vergi borçlusudur. Ödenmesi gereken her vergi borcunun bir
ödeyicisi vardır, ancak bu her zaman borçlu olmayabilir. Bu nedenle vergi borçlusu, hukuki
açıdan sınıflandırıldığında karşımıza vergi mükellefi ile vergi sorumlusu kavramları çıkarken,
iktisadi açıdan sınıflandırıldığında kanuni vergi taşıyıcısı ile nihai vergi yüklenicisi
kavramlarından bahsedilir.

3.1.2.1. Hukuki Açıdan Vergi Borçlusu
3.1.2.1.1. Vergi Mükellefi (V.U.K. m. 8/1)
V.U.K. m. 8’in 1. fıkrasına göre mükellef (yükümlü), vergi kanunlarına göre kendisine
vergi borcu tereddüb eden (yüklenilen) gerçek veya tüzel kişidir.
Mükellef, vergiyi doğuran olayla ilişkili olan kişidir. Vergiyi doğuran olay,
kendi kişiliğinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle yasayla kendisine yüklenilen yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadır.

3.1.2.1.2. Vergi Sorumlusu (V.U.K. m. 8/2)
Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi, vergi
sorumlusudur (aracı mükellef). Vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmadığı halde, vergi mükellefi
ile ilişkisi nedeniyle bazı kişiler, kanunla, mükellefin vergi borcuna ilişkin görevlerinin yerine
getirilmesi açısından vergi dairesine karşı sorumludur.
Vergi sorumlusu, gerçek vergi mükellefi değildir. Kaynakta kesme yönteminde verginin
asıl borçlusu mükellef iken, vergi borcu vergi sorumlusundan talep edilir. Vergi sorumlusu da
vergi mükellef(ler)inden kestiği vergiyi, mükelleflerin nam ve hesabına kanuni süresinde ve
tam olarak alacaklı vergi dairesine yatırmak zorundadır. Dolayısıyla vergi sorumlusu ödediği
vergiyi, kendisinin değil, vergisini kaynakta kestiği vergi mükelleflerinin nam ve hesabına öder.
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3.1.2.2. İktisadi Açıdan Vergi Borçlusu
3.1.2.2.1. Kanuni Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
Vergi mükellefi, kendi nam ve hesabına ödediği vergiyi, ekonomik koşullara bağlı
olarak yansıtabilir. Yansıma gerçekleştiğinde vergi, söz konusu mükellef üzerinde yerleşmez
ve başkalarının üzerine aktarılır. Örneğin, kanun koyucunun iradesiyle bağlantılı olsun ya da
olmasın, tüketim vergilerinde mükellef, tüketim mallarını talep eden tüketiciler, bir başka
deyişle nihai vergi yüklenicileridir.

3.1.2.2.2. Nihai (Gerçek) Vergi Taşıyıcısı (Yüklenicisi)
Verginin yansıması sonucu karşımıza çıkan vergileme kavramı, nihai vergi taşıyıcısı
(yüklenicisi) dır. Artık vergi, nihai vergi taşıyıcısı üzerine yerleşmiş demektir. Ancak verginin
yansımaması durumunda kanuni vergi taşıyıcısı ile nihai vergi taşıyıcısı aynı kişiler olur. Bu
kez de kanun koyucunun iradesine bağlı olarak yansıması gereken vergilerin yansımaması
sonucu, vergileme ile sağlanmaya çalışılan amaçlar ya da vergi politikasının etkinsizliğine
dayalı sorunlar ortaya çıkabilir.

3.1.3. Vergiyi Doğuran Olay (V.U.K. m. 19)
V.U.K.’nın 19. maddesi uyarınca vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları
olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergiyi doğuran olay, kişi ile vergi
konusu arasında bir bağ kurmak suretiyle vergi yükümlülüğüne neden olur.
Vergiyi doğuran olay (mükellefiyet doğuran olay), devletin vergi alacağının ve
mükellefin vergi borcunun doğması için, verginin konusu ile mükellefi arasında, kanunun
aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade eder. Gereken şartlar ve ilişki bazı vergiler için
bir hukuki durum, bazı vergiler için üretim ya da tüketim olabilir. Vergiyi doğuran olay,
herhangi bir olayın meydana gelmesi veya hukuki bir işlemin tamamlanması olabilir.

3.1.4. Vergi Konusu
Verginin üzerinden alındığı şey (olay, işlem, para birimi v.b.) verginin konusunu
oluşturur. Verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsur olan verginin konusu, menkul ve
gayrimenkul gibi ekonomik değerler, bazı ekonomik veya hukuki olaylar veya bir kısım
hizmetler olabilir.
Vergi konusunun sınırlandırılması sonucu, istisna ve muafiyet kavramları karşımıza
çıkar.

3.1.4.1. İstisna
Vergi konusunun daraltılması ya da sınırlandırılması ile istisnalar ortaya çıkar. İstisna,
vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun, yine kanunla vergilendirilmemesi halidir.
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Çeşitli vergi kanunlarında istisnalar, tam ya da kısmi ile daimi ya da geçici istisnalar şeklinde
sınıflandırılır.

3.1.4.2. Muafiyet
Gerçekte vergi mükellefi olan kişi veya kişilerin, kanunla mükellefiyet dışı bırakılması,
muafiyettir. Görüldüğü üzere muafiyetler vergilemede kişi ile ilgili sınırlamalardır.

3.1.5. Verginin Matrahı
Vergi konusunun vergi borcunu hesaplamak amacıyla indirgendiği, teknik-fiziki
(spesifik matrah) veya ekonomik-nakdi (ad-valorem matrah) miktardır.
Vergi borcunun hesaplanmasına dayanak oluşturan matrah ekonomik değer olarak ifade
ediliyorsa, ad-valorem matrah ortaya çıkar. Motorlu Taşıtlar Vergisinde olduğu gibi verginin
matrahı teknik birim ya da fiziki ölçüden oluşuyorsa, bu tür matrah spesifik matrahtır.

3.1.6. Verginin Tarifesi
Çeşitli vergi oranlarının bir arada bulunduğu cetveller ve ölçülere, vergi tarifesi denir.
Dolayısıyla bir verginin birden fazla oranı olabilir. Vergi oranı vergi matrahına göre artabilir,
sabit kalabilir ve azalabilir. Buna göre vergi tarifeleri, artan, azalan ve tek oranlı olarak ayrılır.
Vergi tarifeleri, vergi borcu hesaplanırken matraha uygulanan ölçülerdir. Matrah
artarken matraha uygulanan ortalama vergi oranının değişmediği vergi tarifeleri, tek oranlı
tarifelerdir. Genellikle bu tür tarifeler, objektif nitelikli vergilerde uygulanır.
Vergi matrahı artarken, ortalama vergi oranının da yükseldiği vergi tarifeleri ise artan
oranlıdır. Artan oranlı vergi tarifeleri, aynı durumda olanların aynı, farklı durumda olanların
farklı vergilendirilmelerine olanak tanıyarak, vergilemede yatay ve dikey adalet ilkelerinin
sağlanması amacına hizmet eder. Gelir ve servet vergileri gibi sübjektif nitelikli vergiler, artan
oranlı vergi tarifelerine sahiptir.
Son olarak vergi matrahı arttıkça ortalama vergi oranının azaldığı vergi tarifeleri ise,
azalan oranlı vergi tarifeleridir. Bu tür vergi tarifelerine, tersine artan oranlı (ric’i) tarifeler de
denir. Uygulamada bu tür tarifelerle karşılaşılmamasına rağmen, iyi dizayn edilmemiş tüketim
vergilerinde, gelir düştükçe artan marjinal tüketim eğilimi çerçevesinde, daha yüksek vergi
yüküne maruz kalınabildiği için, yarattığı etki açısından oldukça eleştiri alır. Dolayısıyla
mükellefin ödediği vergi ile gelir düzeyi karşılaştırıldığında, tarifenin etkisi kendisini gösterir.

3.1.7. Vergi Ehliyeti (V.U.K. m. 9)
Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Kanuni ehliyete
sahip olmayan küçükler ve kısıtlılar ödeme güçleri ortaya çıktığında, vergi mükellefi olurlar.
Ancak vergisel ödevlerinin yerine getirilmesinde küçükler için veli, kısıtlılar için vasi ve mal
varlığı durumuna kayyum atanır.
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Öte yandan bilinmesi gereken bir durum da;
vergi konusunun
ahlaka aykırı olmasının, vergi borcunun doğumunu engellememesidir.

yasaya

veya

3.2. Vergilendirme Süreci (Verginin 4 T’si)
V.U.K.’nın 19. maddesi uyarınca, “vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları
olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar”. Vergiyi doğuran olay (mükellefiyet
doğuran olay), devletin vergi alacağının (vergi borcunun) doğması için, verginin konusu ile
mükellefi arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade eder.
Vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile başlar. Süreç, Verginin
4T’si olarak da isimlendirilir ve devletin vergi alacağını elde edebilmesi için, vergi
kanunlarında belirtilmiş bulunan kurallara uygun olarak sırasıyla tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil
işlemlerinin gerçekleşmesi gerekir.

3.2.1. Tarh (V.U.K. m. 20)
V.U.K.’ya göre verginin tarhı, vergi alacağının, kanunlarında gösterilen matrah ve
oranlar üzerinden vergi dairesince hesaplanarak, bu alacağı miktar olarak tespit eden idari
işlemdir.
Görüldüğü üzere tarh, vergi alacağının vergi kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar
üzerinden hesaplanmasıdır. Vergi borcunun ödenebilir hale gelebilmesi için, matraha vergi
oranının uygulanması gerekir. Vergi tarhının dayandığı geçerli ve 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.

3.2.1.1. Beyannameye Dayanan Tarh
Türk vergi sisteminde kabul edilen ana ve olağan tarh usulü, beyannameye dayanan
tarhdır. Bu usulde idare, mükellefin yazılı olarak beyan ettiği matrah üzerinden vergiyi tarh ve
tahakkuk ettirir. Böylelikle idareye tarhiyat için sübjektif yargılara dayalı olarak bir yetki
verilmemiş olur.
Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “tahakkuk fişi” ile tarh ve
tahakkuk ettirilir. Dolayısıyla beyannameye dayanan tarh usulünde, vergilendirme sürecinde
yer alan idari işlemlerden tarh ve tahakkuk işlemleri aynı anda gerçekleştiğinden, genellikle bir
tebliğ işlemine de gerek kalmaz.

3.2.1.2. İkmalen Vergi Tarhı
Ek ya da tamamlayıcı vergi tarhı da denilen ikmalen vergi tarhında idare, 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
eder. İkmalen vergi tarhının yanında, vergi cezalarına ilişkin hükümler de uygulanır.
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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.

3.2.1.3. Re’sen Vergi Tarhı
Re’sen (kendiliğinden) vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt
ve belgeler gibi maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan
hallerde, takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlarca düzenlenen vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı
üzerinden vergi tarh olunmasıdır. Bu şekilde inceleme raporunda belirtilen matrah veya matrah
farkı, re’sen takdir olunmuş sayılır.
İkmalen vergi tarhında olduğu gibi res’en vergi tarhında da, tarhiyatın yanı sıra
mükelleflere ceza da kesilir. Yine ikmalen vergi tarhı gibi res’en vergi tarh işleminin
kendiliğinden tahakkuku olmayacağından, mükellefe dava hakkını kullanabilmesi için,
ihbarname ile tarhiyat tebliğ edilir.

3.2.1.4. Verginin İdarece Tarhı
Verginin idarece tarhı, ikmalen ve re’sen vergi tarhı sebepleri dışında kalan hallere işaret
eder. Vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda mükelleflerin başvurmamaları veya aynı
kanunlarla kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmemeleri nedeniyle, zamanında tarh
edilemeyen verginin kanuna göre belirlenen matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.

3.2.2. Tebliğ (V.U.K. m. 21)
Vergilendirme sürecinde, tarhtan sonraki en önemli aşama, tebliğ (bildirme) aşamasıdır.
Tarh ile tahakkuk arasında adeta bir köprü görevi gören tebliğ, vergi borcunu daha da
somutlaştırır.
Vergi hukuku bakımından tebliğ, vergilendirmeye ilişkin olan ve hukuki sonuç yaratan
belge ve yazıların mükellefe, vergi sorumlusuna veya diğer ilgililere iletilmesidir. Tebliğ,
mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere
yapılır (V.U.K. m. 94/1).
Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin bulunmaması halinde tebliğ, ikâmetgâh 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 gerekir.
Tebliğin mükellef, sorumlu ya da ceza muhatabına ulaşması ile kişi borcunu kabul edip
ödeme ya da işleme karşı hukuki işleme başvurma seçeneklerinden birini seçer.
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3.2.3. Tahakkuk (V.U.K. m. 22)
Tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir. Bu
aşama, ya belli bir dava süresinin geçirilmesi ile kendiliğinden ya da yargı organının açılan
davayı red kararı üzerine gerçekleşir. Bu haliyle tahakkuk, tarh ve tebliğ gibi ayrı bir idari
işlemden çok, kendiliğinden gerçekleşen bir hukuki durum olarak kabul edilir.
Vergi, beyannameye dayanan tarh usulünde tahakkuk fişinin, uzlaşmanın sağlanması
halinde uzlaşma tutanağının düzenlenip imzalanması ile kesinleştiğinden tahakkuk da etmiş
olur.
Ancak, bir verginin tahakkuk etmesi için kesinleşmesi zorunlu değildir. Bir başka
deyişle verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmiş olması, kesinleştiğini göstermez.
Nitekim, ikmalen, re’sen ve idarece tarh usullerinde, vergi ancak belli durumlarda
kesinleştikten sonra tahakkuk eder. Pek çok halde ise, tahakkuk ettiği halde henüz
kesinleşmemiş olur. Vergi tahsil edilse bile, üst yargı mercilerine başvurulması mümkündür.
Verginin kesinleşmesi, o vergiye karşı dava açılamaması ya da kanun yollarına
başvurulamamasıdır. Dava açma süresi (30 gün) dava açılmadan geçirilirse, herhangi bir kanun
yoluna süresi içinde başvurulmazsa, vergi kesinleşir.
Bunun yanında dava açılmışsa ve dava reddedilmişse, vergi borcu tahakkuk eder ve
ödenmesi gereken aşamaya gelir. Vergi borçlusu bir yandan vergisini öder, ancak öte yandan
üst mercilere başvurabilir. Görüldüğü üzere tüm kanun yolları tüketilmediği için, aslında vergi
kesinleşmemiş demektir. Üst yargı mercilerince vergi borçlusunun lehine çıkan karar söz
konusu olursa, daha önceden tahakkuk ettiği için ödenmiş olan verginin, iadesi yoluna gidilir.

3.2.4. Tahsil (V.U.K. m. 23)
Vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkmış bulunan vergi borcu, verginin tahsili ile ortadan
kalkar. Bir taraftan vergilendirme işlemlerinin sonuncusu, diğer taraftan vergi alacağının
ortadan kalkmasının en doğal şekli olan verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette
ödenmesi ve vergi alacağının kalkmasıdır.
Tahsil işleminde ya mükellef iradi olarak borcunu vadesinde öder ya da iradi olmakla
beraber vadeden sonra öder. Bu durumda vergi borcu zamanında ödenmezse, V.U.K. ve
A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre mükelleflerden gecikme faizi ve gecikme cezası ayrıca tahsil
edilir.
Görüldüğü üzere, vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuna uygun surette ödenmekle sona
erer. Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine, kanunlarında gösterilen
sürelerde ödenir. Sürenin son günü, verginin vade tarihidir.
İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerde ödeme zamanı ise normal ödemeden
farklıdır. Bu vergiler taksit zamanlarından önce tahakkuk etmişse, taksit süreleri içinde ödenir.
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Eğer 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 hallerde beyan
üzerine tarh olunan vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenir. Mükellefin vadeleri bu
sürelerden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, vergiyi doğuran olayla başlayıp, devletin alacaklı, mükellefin borçlu
olarak rol aldığı ve tahsil ile ortadan kalkan süreci işledik. 4T olarak bilinen ve tarh, tebliğ,
tahakkuk, tahsili ifade eden vergilendirme sürecinde sıkça karşılaştığımız vergi borçlusu, vergi
alacaklısı, vergi sorumlusu, vergi mükellefi, vergi konusu, vergi matrahı, vergi tarifesi,
muafiyet, istisna ve vergi ehliyeti gibi kavramları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Vergi borcunun doğması için vergi konusu ile mükellef arasında kanunun
aradığı şart ve ilişkinin oluşmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Matrah
b) Vergiyi doğuran olay
c) Tahakkuk
d) Tarife
e) Tahsil

2- Aşağıdakilerden hangisi mükellefle ilişkisi nedeniyle, mükellefin vergisini
hesaplayıp vergi dairesine yatırmak zorunda olan kişiye verilen addır?
a) Kanuni temsilci
b) Muhasebeci
c) Vergi inceleme elemanı
d) Vergi sorumlusu
e) Hiçbiri

3- Aşağıdakilerden hangisi vergi ehliyetini tanımlamaktadır?
a) Kanuni ehliyeti bulunmayanların mükellef ve vergi sorumlusu olabilmeleridir
b) Fiil ehliyetidir
c) Medeni hakları kullanma ehliyetidir
d) Herkesten mali gücüne göre vergi alınması gereğidir
e) Verginin kanunla konulma ilkesidir

4- İkmalen vergi tarhı ile res’en vergi tarhı arasındaki farklılıklar nelerdir?
5- Verginin tahsiline ilişkin özel hususları anlatınız.
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4. GELİR VERGİSİ – I (KONU VE MÜKELLEFİYET)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Gelirin Özellikleri
4.1.1. Kişisel Olması
4.1.2. Yıllık Olması
4.1.3. Safi Olması
4.1.4. Gerçek Olması
4.1.5. Genel Olması
4.2. Gelir Teorileri
4.2.1. Kaynak Teorisi
4.2.2. Safi Artış Teorisi
4.2.3. G.V.K.’ya Göre Gelir Ve Gelirin Unsurları
4.3. Gelir Vergisinin Özellikleri Ve Temel Şekilleri
4.3.1. Gelir Vergisinin Özellikleri
4.3.2. Gelir Vergisinin Temel Şekilleri
4.3.2.1. Sedüler Gelir Vergisi
4.3.2.2. Üniter Gelir Vergisi
4.4. Gelir Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri
4.4.1. Tam Mükellefiyet
4.4.2. Dar Mükellefiyet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet, vergi kanunlarının mekan bakımından
uygulanmasına yönelik hangi ilkeler ile açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelirin Özellikleri

Türk
Gelir
Vergisi Metinler
ve
interaktif
Kanunu’na göre gelirin materyaller ile konular daha
özelliklerini öğrenebilmek
kolay anlaşılabilir.

Gelir Teorileri

Gelirin teorik açıdan dar ve Metinler
ve
interaktif
geniş anlamdaki tanımlarını materyaller ile konular daha
kavrayabilmek
ve kolay anlaşılabilir.
karşılaştırabilmek

ve
interaktif
Gelir Vergisinin Temel Gelir Vergilerinde ortaya Metinler
çıkan
temel
şekilleri materyaller ile konular daha
Şekilleri ve Mükellefiyet
karşılaştırabilmek ve Türk kolay anlaşılabilir.
Gelir Vergisi Kanunu’na
göre gelir vergisi mükellefini
inceleyebilmek
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Anahtar Kavramlar





Kaynak Teorisi
Safi Artış Teorisi
Tam Mükellefiyet
Dar Mükellefiyet
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Giriş
Türk vergi sisteminde yer alan vergiler, ödeme gücüne göre sınıflandırılır. Bu çerçevede
vergiler; gelir üzerinden alınan vergiler, tüketim üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden
alınan vergilerdir. Uygulamada gelir üzerinden alınan vergiler iki çeşittir. Gerçek kişilerin
kişisel gelirleri üzerinden alınan verginin adı Gelir Vergisi, tüzel kişiliklerin kurum kazancı
üzerinden alınan verginin adı da Kurumlar Vergisidir.
1.1.1961 tarihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uygulaması sonucu
kişisel gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Mükellefin şahsi ve ailevi durumlarını, varsa çalışma
gücünü etkileyen özelliklerini dikkate alarak, artan oranlı vergi tarifesiyle geliri vergilendiren
Gelir Vergisi, sübjektif, genel ve dolaysız nitelikte bir vergidir.
Gelir vergisinin merkezi yönetim bütçe gelirleri içindeki payı 2013 yılı itibariyle %16,7,
vergi gelirleri içindeki payı ise %19,7’dir.

54

4.1. Gelirin Özellikleri
Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Buna göre gelir vergisinin konusu G.V.K. m. 1’de açıklandığı gibi gerçek kişilerin gelirlerinin
gelirleridir.
Gelir vergisinin konusuna giren gelirin, beş önemli özelliği söz konusudur.

4.1.1. Kişisel Olması
Gelir, kişiye bağlı bir ekonomik değer olup, onun vergiye tabi tutulması, gerçek kişiye
ait olması ile mümkündür. Tüm şahıs şirketleri gibi, kurum hukuki statüsü altında bulunmayan
ve gerçek kişiliğe sahip olan ortaklıklar, gelir vergisi mükellefidir.

4.1.2. Yıllık Olması
Gelir, normal hesap döneminin olması halinde, bir takvim yılı esasına göre elde edilir.
Bir takvim yılı, 1 Ocak’tan başlayıp, 31 Aralık’ta sonlanır. Bunun yanında gelir vergisinde
vergilendirme dönemi, geçmiş yıldır. Gelir, ait olduğu yılın geliri olarak anılarak,
vergilendirme, izleyen yılın mart ayından itibaren gerçekleşir.
Bazı işletmelerin sürdürdükleri faaliyetler, özel hesap dönemlerini gerektirebilir. Bazı
otellerin sadece yaz döneminde hizmet vermesi ya da yıllara yaygın inşaat ve onarma
işlemlerinin yapılması gibi. Bu tür faaliyetleri yürütenler, Maliye Bakanlığı’ndan, özel hesap
dönemi açılmasını talep ederler. Bakanlık söz konusu faaliyetleri yürütenlere, 1 Ocak’ta
başlamayan ama yine 12 aylık olan dönemler belirler ve bu durumda gelir, hesap döneminin
kapandığı takvim yılının geliri sayılır.

4.1.3. Safi Olması
Gelirin elde edilmesi esnasında ortaya çıkan giderlerin gayri hasılattan indirilmesi,
gelirin safiliğidir. Bir başka deyişle 7 gelir unsurundan herhangi birinden elde edilen kazanç ve
iratların vergilendirilebilmesi için, gelirin elde edilmesi için yapılan giderlerin dikkate alınması
gerekir.

4.1.4. Gerçek Olması
G.V.K.’da aksine hüküm olmadıkça gelirin tespitinde, geliri oluşturan kazanç ve
iratların gerçek ve safi tutarları göz önüne alınır. Bu hüküm, G.V.K.’da ilke olarak gerçek usulün
kabul edildiğini de ifade eder. Bir başka deyişle gelir, mükellef tarafından beyan edilen gerçek
miktarın tutmakla yükümlü olunan defterlere ve gerçek belgelere dayanmasıyla belirlenir.
Ancak gelir vergisinde gerçek usulün yanında gelirin ve giderlerin götürü olarak belirlendiği
usuller de bulunur.
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4.1.5. Genel Olması
Gelir vergisinin üniter karakteri, her gelir unsurunun birbirinden bağımsız bir şekilde
vergilendirilmesini önler. Dolayısıyla gelir unsurlarının getirileri, bir gerçek kişinin geliri
olarak tek bir beyannamede gösterilir.

4.2. Gelir Teorileri
G.V.K.’ya göre gelir tanımından önce, geliri iktisadi anlamda tanımlayabiliriz. İktisadi
açıdan gelir kavramı da başlıca kaynak ve safi artış teorisine dayanır.

4.2.1. Kaynak Teorisi
Kişilerin sahip oldukları emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim yeteneği olarak
tanımlanan üretim faktörlerinin, üretim sürecine katılmaları sonucu elde ettikleri değerler,
kaynak teorisine göre gelir olup, ücret, faiz, rant ve kâr, dar anlamda gelir tanımına girer.
Kaynak teorisine göre devamlılığı olan ve belli bir kaynağa bağlı olarak elde edilen
gelirler vergilendirilebilir. Ayrıca gelir, hem nakdi hem de ayni olabilir. Üretim faktörlerinin
kendi değerlerinde meydana gelen artışlar, gelir olarak kabul edilmez. Ancak faktör sahiplerinin
kendi tüketimleri için üretim faktörleri ile ürettiği mallar ve üretilen malların faktör sahiplerince
tüketilmesi olan öztüketim ise kaynak teorisine göre gelir kapsamı içinde değerlendirilir.

4.2.2. Safi Artış Teorisi
Kişilerin belli bir zaman dilimi içinde elde ettiği iktisadi kazançlar, safi artış teorisine
göre gelir olarak kabul edilir. Bu tanıma göre gelir, bir kimsenin belli bir dönemdeki tüketimi
ile yine aynı dönemde servetinde meydana gelen net artışlardan meydana gelir.

4.2.3. G.V.K.’ya Göre Gelir ve Gelirin Unsurları
Gelir, G.V.K. m. 2’ye göre, aşağıda sıralanan 7 gelir unsurundan oluşur:








Ticari Kazanç
Zirai Kazanç
Ücret
Serbest Meslek Kazancı
Gayrimenkul Sermaye İradı
Menkul Sermaye İradı
Diğer Kazanç ve İratlar
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar, gelirin
tespitinde gerçek ve safi miktarları ile dikkate alınır.
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4.3. Gelir Vergisinin Özellikleri Ve Temel Şekilleri
4.3.1. Gelir Vergisinin Özellikleri
Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirlerini konu alan, sübjektif (kişisel), genel ve dolaysız
bir vergidir. Bu verginin kişisel niteliği, mükelleflerin kişisel ve ailevi durumları ile çeşitli öznel
koşullarını dikkate almasındandır. Verginin genel niteliği, ilke olarak vergiye tabi gelir elde
eden bütün gerçek kişileri kapsaması nedeniyledir. Ayrıca gelir vergisinin dolaysız niteliği,
kanun koyucunun iradesinin, verginin başkalarına yansıtılmamasındandır.

4.3.2. Gelir Vergisinin Temel Şekilleri
4.3.2.1. Sedüler Gelir Vergisi
Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratların her birinin ayrı
ayrı, zaman zaman da değişik tarifelerle vergilendirildiği gelir vergisi şekli, sedüler gelir
vergisidir. Bu gelir vergisi şeklinde kazanç ve iratlar toplanmadığı gibi, bir kaynağın zararı
başka kaynakların kârlarına mahsup edilmez. Bu haliyle birbirinden bağımsız bir şekilde
kazanç ve iratları yükümlü kılan ve fakat farklı oranları olan, objektif nitelikli bir gelir vergisi
topluluğu oluşur.

4.3.2.2. Üniter Gelir Vergisi
Üniter gelir vergisi, her bir gelir unsurundan oluşan gelirin toplamına artan oranlı vergi
tarifesini uygulayan ve kişilerin vergi ödeme güçlerini kavrayabilen bir yapıya sahiptir. Sedüler
gelir vergisinin aksine üniter gelir vergisinde, kişinin çeşitli gelir unsurlarından elde ettiği
kazanç ve iratların toplanması ve bunların safi tutarı üzerinden vergilendirilmesi büyük önem
taşır. Bu gelire çeşitli indirimler uygulanabilmesi, diğer taraftan gelir unsurlarının bir
bölümünden ortaya çıkan zararların diğer gelir unsurlarından sağlanan kazanç ve irattan
düşülebilmesi ve ayrıca gelir vergisi tarifesinin nitelikleri dolayısıyla vergi ilkelerine daha
uygun bir vergilendirmenin yapılabilmesi imkânı yaratılır.

4.4. Gelir Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri
4.4.1. Tam Mükellefiyet (G.V.K. m. 3)
Tam mükellefiyete tabi olanlar, Türkiye’de yerleşmiş olanlardır. Türkiye’de yerleşmiş
sayılmak bakımından gözönünde tutulan iki durum mevcuttur (G.V.K. m. 4):


İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar,



Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar. Geçici ayrılmalar
Türkiye’de oturma süresini kesmez.

Aşağıda yazılı yabancılar Türkiye’de altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de
yerleşmiş sayılmazlar (G.V.K. m. 5):
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Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları,
uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen
diğer kimselerle tahsil, tedavi veya istirahat veya seyahat amacıyla gelenler,
 Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de
alıkonulmuş veya kalmış olanlar.
Tam mükellefler bir takvim yılında, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettikleri
gelirlerin gelir vergisini Türkiye’de öderler. Yurt dışında elde edilen gelirin yabancı ülkede
gelir vergisine tabi tutulması, durumlarını değiştirmez. Ancak çifte vergilendirmenin ortaya
çıkmaması için, yurt dışında ödenen verginin Türkiye’de ödenecek vergiden indirilmesi esası
kabul edilmiştir (G.V.K. m. 123).
Gelir vergisi
benimsemiştir.

kanunumuz

tam mükelleflerde kişisellik

(şahsilik) prensibini

G.V.K.’da şahsi ilişkinin bağı, yerleşmeyi aşacak şekilde o kişinin vatandaşlık bağının
olup olmaması ile de ilişkilendirilmiştir. Buna göre altı aydan az oturmuş olsa bile bu süre ile
ilişkilendirilmeksizin resmi daire ve müesseseler ve merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve
teşebbüslere bağlı olup buna bağlı işler ile ilgili yabancı ülkede oturan Türk vatandaşları, tam
mükelleftir. Yurt dışında çalışan Türk işçilerin ikâmetgâhı ise yurt dışında oturma ve çalışma
izni olması koşuluyla, yurtdışıdır.

4.4.2. Dar Mükellefiyet (G.V.K. m. 6) :
Dar mükellefiyete tabi olanlar, ikâmetgâhı Türkiye’de bulunmayanlar ile bir takvim yılı
içinde devamlı olarak altı aydan fazla Türkiye’de oturmayanlardır.
Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve
iratlar üzerinden vergilendirilirler.
Gelir vergisi kanunumuz tam mükelleflerde mülkilik prensibini benimsemiştir.
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Uygulamalar


Tam ve dar mükellefiyet
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Uygulama Soruları
1. İngiltere vatandaşı Bay A, 01.10.2014-01.05.2015 tarihleri arasında ülkemizde
bulunmuş ve 1.5.2015’den itibaren İngiltere’de yaşamaya başlamıştır. Bay A Türkiye’de 10
bin TL., İngiltere’de ise 30 bin TL. ticari kazanç elde etmiştir. Bu mükellefin mükellefiyet
durumunu gelir vergisi açısından inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gelir vergisini mevzuat açısından incelemeden önce, gelirin ve gelir
vergisinin özelliklerini ele aldık. Geliri, gerek teorik olarak dar ve geniş açıdan gerekse
uygulama açısından ülkemizdeki gelir vergisi kanunu itibariyle inceledik. Ayrıca gelir
vergisinin konusunu, unsurlarını, mükellefiyet şekillerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Gelirin yıllık olma özelliğini anlatınız.
2- Gelir teorilerini anlatınız.
3- Gelir vergisinin özellikleri nelerdir?
4- Gelirin unsurlarını sıralayınız.
5- Yabancı bir ülkede tutukluluk nedeniyle 8 ay kalan bir Türk Vatandaşının
mükellefiyet şekli ne olur?
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5. GELİR VERGİSİ – II GELİRİN UNSURLARI (TİCARİ KAZANÇLAR
VE ZİRAİ KAZANÇLAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Ticari Kazanç
5.1.1. Ticari Kazancın Tanımı
5.1.2. Ticari Kazancın Tespiti
5.1.2.1. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti
5.1.2.1.1. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti
5.1.2.1.2. İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti
5.1.2.2. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti
5.1.3. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilen
Giderler
5.1.4. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilmeyen
Ödemeler
5.1.5. Ticari Kazançlarda Muafiyet Ve İstisnalar
5.1.5.1. Esnaf Muaflığı
5.1.5.2. Dar Mükellef İhracatçı Muafiyeti
5.1.5.3. PTT Acenteleri Kazanç İstisnası
5.1.5.4. Sergi ve Panayır Kazançları İstisnası
5.1.5.5. Okul Kazançları İstisnası
5.2. Zirai Kazanç
5.2.1. Zirai Kazancın Konusu ve Sınırları
5.2.2. Zirai Kazancın Tespiti
5.2.3. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri
5.2.3.1. Arazi Üzerinde Yapılan Zirai Faaliyetlerde İşletme Büyüklüğü
Ölçüleri
5.2.3.2. Arazi Üzerinde Yapılmayan Zirai Faaliyetler İle Kara Ve Su
Avcılığında İşletme Büyüklüğü Ölçüleri
5.2.4. Zirai Kazançların Gerçek Usule Göre Tespiti
5.2.5. Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Köylerde el halısı dokumacılığından elde edilen kazançları, gelir vergisi açısından
inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve
interaktif
Ticari Kazancın Konusu ve Ticari kazancın kapsamına Metinler
giren unsurları ve kazanç materyaller ile konular daha
Kazanç Tespiti
tespitine yönelik işlemleri, kolay anlaşılabilir.
ticari kazançta giderleri
kavrayabilmek
ve
interaktif
Ticari
Kazançlarda Ticari kazançlarda muafiyet Metinler
ve istisnaların gerekçelerini materyaller ile konular daha
Muafiyet ve İstisnalar
ve değişik uygulamaları kolay anlaşılabilir.
öğrenebilmek
ve
interaktif
Zirai Kazancın Konusu ve Zirai kazancın kapsamına Metinler
giren unsurları ve kazanç materyaller ile konular daha
Kazanç Tespiti
tespitine yönelik işlemleri, kolay anlaşılabilir.
zirai
kazançta
giderleri
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar








Gerçek Usul
Basit Usul
İşletme Büyüklüğü Ölçüsü
Birinci Sınıf Tüccar
İkinci Sınıf Tüccar
Bilanço Esası
İşletme Hesabı Esası
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Giriş
Gelir, Türk Gelir Vergisi Kanunu’na göre 7 gelir unsurundan oluşur. Bunlar; ticari
kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardır.
Kazanç ya da irat, kelime olarak gelir ile eş anlamlı olarak kullanılmakla beraber, kazanç
kazanılmış geliri, irat ise kazanılmamış geliri ifade eder. Kazanılmış gelir, üretim faktörlerinin
üretim sürecine bizzat katılmaları ve üretim kapasitesini arttırıcı faaliyet sonucunda elde edilen
gelir, bir başka deyişle kazançtır. Kazanılmamış gelir ise, üretim faktörlerinin üretim sürecine
katılmaları sonucu iktisadi akımdan elde edilen, ancak üretim kapasitesini arttırma yönünde
katkı sağlamayan gelir, bir başka deyişle irattır.
Gelir vergisinin ilk iki gelir unsuru olarak ele alınan ticari ve zirai kazanç, kazanılmış
gelir olarak ifade edilir. Kişisel gelir vergisinde bir gerçek kişinin her türlü ticari ve sınai
faaliyet sonucu elde ettiği gelir unsuru ticari kazanç, her türlü zirai faaliyeti sonucu elde ettiği
gelir unsuru da zirai kazançtır.
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5.1. Ticari Kazanç
5.1.1. Ticari Kazancın Tanımı (G.V.K. m. 37)
Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazanç, ticari kazançtır.
Ticari faaliyet, emek ve sermaye unsurlarının birlikte kullanılarak devamlı bir
organizasyona dayanan, gelir vergisinin tanımını yaptığı zirai ve mesleki faaliyetler dışında
kalan tüm faaliyetlerdir. Sınai faaliyet ise üretim ve imalat işleri sonucu artık değer yaratma
faaliyetidir.
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,

Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar,

Özel okul ve hastane v.b. yerlerin işletilmesinden doğan kazançlar,

Devamlı olarak gayrimenkul inşa edip satanlarla, gayrimenkulleri devamlı
alıp-satanların sağladıkları kazançlar,

Kendi nam ve hesaplarına devamlı olarak menkul kıymet alım-satımı
yapanların bu faaliyetlerinden doğan kazançlar,

Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.
Kolektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandit
ortakların, ortaklık kârından aldıkları paylar, şahsi ticari kazançtır.

5.1.2. Ticari Kazancın Tespiti
Ticari kazanç, ilke olarak gerçek usulde tespit edilirken, diğer bir usul de basit usuldür.
Gerçek usulde ticari kazancın tespitinde ise tüccar, birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına
göre ya da ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabı esasına göre ticari kazancını tespit eder.

5.1.2.1. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti
Bu usulün gereklilikleri, hasılat ve gider belgelerinin gerçek belgelere dayandırılması,
beyanname doldurulması ve zorunlu defterlerin tutulmasıdır.

5.1.2.1.1. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti (G.V.K. m. 38)
Bilanço esasına göre ticari kazancını tespit edenler, birinci sınıf tüccardır. Bilanço
esasına tabi olan birinci sınıf tüccarlara ilişkin şartlar V.U.K. m. 177’de sıralanır. İşletme
Hesabı esasına tabi olan ikinci sınıf tüccarlara ilişkin şartlar için ise V.U.K. m. 178’e bakılabilir.
Bilanço esasına göre ticari kazanç, işletmenin özsermayesinin hesap dönemi sonundaki
ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır. Bu dönem süresince, işletme sahibi veya
sahiplerince işletmeye eklenmiş değerlerin bu farktan indirilmesi, işletmeden çekilmiş olan
değerlerin de bu farka eklenmesi gerekir. G.V.K m. 40’da belirtilmiş olan indirilmesi kabul
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edilen giderler ile G.V.K. m. 41’de yer alan indirilmesi kabul edilmeyen ödemelerin dikkate
alınması zorunluluğu vardır.

5.1.2.1.2. İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti (G.V.K.
m. 39)
İşletme hesabı esasına göre ticari kazancını tespit edenler, ikinci sınıf tüccardır. Birinci
sınıf tüccar ölçülerinin altında kalanlar ile yeni işe başlayan tüccarlar, yıllık iş hacimlerine göre
sınıflandırılıncaya kadar, ikinci sınıf tüccar sayılırlar.
İşletme hesabı esası, bilanço esasına oranla iş hacmi daha düşük olan mükellefleri
hedefleyen ve yoğun muhasebe bilgisi gerektirmeyen bir niteliğe sahiptir. Bu esasa göre ticari
kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki olumlu farktır. G.V.K.
m. 40’da belirtilmiş olan indirilmesi kabul edilen giderler ile G.V.K. m. 41’deki indirilmesi
kabul edilmeyen ödemelerin dikkate alınması zorunluluğu vardır.

5.1.2.2. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti (G.V.K. m. 46)
Vergi ödeme güçlerinin düşüklüğü, vergi ve muhasebe konularındaki bilgi düzeylerinin
gerçek usulü uygulamak bakımından yetersizliği gözönünde tutularak bir kısım mükellefler
(bakkal, kasap gibi küçük ticaret erbabı ile terzi, tamirci gibi faaliyeti sermayeden çok emeğe
dayanan küçük sanat erbabı), ticari kazançları nedeniyle basit usul kapsamına alınmıştır.
Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları vardır. Genel şartlar G.V.K. m. 47’de,
özel şartlar G.V.K. m. 48’de yer alır. Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır:
1- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak,
seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar
dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş
sahibinin dul eşi veya küçük çocuklar, namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin
başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz),
2- İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması
halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL’yi, diğer
yerlerde 4.000 TL’yi aşmamak,
3- Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi
olmamak.
Basit usule tabi olmanın özel şartları ise şunlardır:
1- Yıllık alışları tutarının 84.000 TL veya yıllık satışları tutarının 120.000 TL’yi
aşmaması,
2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde
ettikleri gayri safi iş hasılatının 40.000 TL’yi aşmaması,
3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı
ile iş hasılatı toplamının 84.000 TL’yi aşmaması,
70

Basit usule göre ticari kazancın tespitinde defter tutulmaz. Deftersiz işletme hesabı
olarak nitelendirilen basit usulde, hasılatlar, alış ve giderler belgeye bağlanmak zorundadır.
Kazanç ise, hasılattan giderler ve satılan malların alış bedeli çıkartılarak bulunur. Bu şekilde
tespit ve beyan olunan kazanç, vergi tarhına esas alınır.
Basit usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve V.U.K.’nın defter tutma hükümleri
hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve
diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.
Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler,
ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını sahip
olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde
belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama
tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen
mükelleflerden, G.V.K.’nın 47. maddesinde yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap
döneminin iş hacmi G.V.K.’nın 48. maddesinde yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri
üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler.
İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate
alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir
suretle basit usulde vergilendirilmezler.

5.1.3. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul
Edilen Giderler (G.V.K. m. 40) :
1- Ticari kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılan genel giderler
(aydınlatma, ısıtma, haberleşme, kırtasiye, v.b.),
2- Hizmetli ve işçilere yapılan giderler (yiyecek, giyecek, barınma, ilaç ve tedavi
giderleri, sigorta primleri),
3- İşle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenen
zarar, ziyan ve tazminatlar,
4- İşle ilgili ve yapılan, işin önemi ve genişliği ile uygun seyahat ve ikâmet giderleri,
5- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri,
6- İşletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, damga, belediye vergileri, harçlar v.b.
vergiler,
7- V.U.K.’ya göre ayrılmış amortismanlar,
8- İşverenlerce, Sendikalar Kanununun hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar,
9- İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle
ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı
paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari
ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen
katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi
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kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı
ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.),
10 - Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

5.1.4. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul
Edilmeyen Ödemeler (G.V.K. m. 41) :
1- Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen
aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs
sahibinin çektiklerine ilave olunur.),
2- Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar,
ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar,
3- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler,
4- Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer
şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler,
5- Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs
sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel
veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde,
emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat
arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil 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.
Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması
veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal
veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.
İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya
kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme
işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu
maddede yer almayan hususlar bakımından, K.V.K.’nın 13. maddesi hükmü uygulanır.
6- Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan
tazminatlar,
7- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm
giderlerinin %50’si,
8- 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,
9- Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır
olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında
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yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılan kısmı,
10- Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî
ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

5.1.5. Ticari Kazançlarda Muafiyet Ve İstisnalar
5.1.5.1. Esnaf Muaflığı (G.V.K. m. 9)
Gelir vergisi kapsamına girmekle birlikte vergi ödeme gücü bulunmadığı varsayılan,
sosyal ve ekonomik açıdan koruma amacı güdülen, vergilendirme maliyeti yüksek, vergi
hasılatı ise düşük olan bir kısım ticaret erbabı, esnaf muaflığı çerçevesinde gelir vergisinden
muaf tutulmuştur.
Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden
muaf olup, bu maddeler aynı zamanda esnaf muaflığının özel şartlarıdır.
Esnaf Muaflığının genel şartları şu şekildedir:


Kişinin ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine
tabi olmaması gerekir,



Esnaf muaflığı kapsamına giren faaliyetlerin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine
devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde yapılamaması gerekir.

Özel şartlar, belirli faaliyet türleri itibariyle oluşturulmuştur.


Motorlu taşıt kullanmayan, gezici perakende ticaret erbabı,



Bir işyeri açmayan, gezici küçük sanatkâr (örneğin hallaç, kalaycı, lehimci,
musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant,
fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammallar gibi küçük
sanat erbabı),



Köylerde çalışan küçük sanatkâr,



El sanatları ile uğraşan sanatkâr,



Kapı kapı dolaşarak hurda toplayanlar (ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak
veya belli aralıklarla satın alanlar hariçtir),



Geleneksel ve sanatsal değeri olup, kaybolmaması gereken meslek kollarında
faaliyet gösterenler (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı,
sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik,
yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık,
yemenicilik, oyacılık gibi),



Maliye Bakanlığı’nca vergiden muaf tutulanlar,



Gezici milli piyango satıcıları,
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Nehir ve gölde motorsuz araç ile taşımacılık yapanlar,

5.1.5.2. Dar Mükellef İhracatçı Muafiyeti (G.V.K. m. 7)
G.V.K.’da ihracat yapan belirli mükelleflere muafiyet imkanı getiren bu uygulama ile
döviz gelirlerini arttırmaya yönelik ihracatı teşvik etmek amaçlanır. Ancak muafiyet sadece dar
mükellefler için geçerlidir.

5.1.5.3. PTT Acenteleri Kazanç İstisnası (G.V.K. mük. m. 18)
PTT acentalığı faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, vergi uygulamasında kolaylık
sağlamak bakımından gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

5.1.5.4. Sergi ve Panayır Kazançları İstisnası (G.V.K. m. 30)
Dar mükellefiyete tabi olan kişilerin; hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda
yaptıkları ticari faaliyet dolayısıyla elde ettikleri kazançlar, (sergi ve panayırlarda serbest
meslek faaliyetinden elde ettikleri kazançlar da) bu kişilerin Türkiye’de başka işyeri veya daimi
temsilcilerinin bulunmaması koşuluyla, gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

5.1.5.5. Okul Kazançları İstisnası (G.V.K. m. 20)
Okul öncesi eğitim, özel öğretim, ilköğretim ve orta öğretim özel okullarının
işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle beş
vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği
vergilendirme döneminden itibaren başlar.

5.2. Zirai Kazanç
5.2.1. Zirai Kazancın Konusu ve Sınırları (G.V.K. m. 52)
Zirai faaliyetten doğan kazançlar, zirai kazançtır.
Zirai faaliyet ise; arazide, deniz, göl ve nehirde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme
ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle, bitki, hayvan,
orman, balık ve bunların mahsullerinin üretimini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri
tarafından muhafazasını, satılmasını ve bu mahsullerden diğer bir şekilde yararlanılmasını ifade
eder.
Zirai faaliyetin tanımına dair bazı sınırlamalar vardır. Faaliyetin getirisinin hangi
durumlarda zirai kazanç, hangi durumlarda ticari kazanç ya da gayrimenkul sermaye iradı
olduğu önemlidir. Örnek olarak üzümden pekmez çıkarılması, domatesten salça yapılması gibi
bir zirai işletmenin ürünlerinin değerlendirilmesi, zirai üretime bağlı olarak işletilmesi zirai
faaliyet iken, diğer çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilerek başkalarına satılması ticari faaliyet
ve dolayısıyla elde edilen kazanç da ticari kazançtır. Ayrıca çiftçinin kendisi ya da ortaklarının
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zirai faaliyete bilfiil katılmadan sadece üründen pay alması halinde elde edilen gelir unsuru
zirai faaliyet değil, gayrimenkul sermaye iradı sayılır.
Öte yandan mahsullerin değerlendirilmeleri amacıyla ve zirai üretime bitişik olarak
işlenmesi de zirai faaliyete girer. Ancak bu işlem, aynı teşebbüsün parçasını oluşturan bir
işletmede gerçekleştiriliyorsa, bu işlemin zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sınai bir
teşebbüs mahiyetinde ve genişliğinde olmaması ve faaliyetini, parçanın oluşturduğu teşebbüsün
mahsullerine ayırması şarttır.
Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkân ve
mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler
tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan
yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua munhasır kalmak şartıyla dükkân ve mağaza sayılmaz.
Kolektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler, zirai faaliyetle iştigal etseler
dahi çiftçi sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden kolektif şirketlerin ortakları ile komandit
şirketlerin komandite ortaklarının şirket kârından aldıkları paylar, şahsi ticari kazanç sayılır.

5.2.2. Zirai Kazancın Tespiti (G.V.K. m. 53)
Kural olarak, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazanç G.V.K. m. 94’e göre, kaynakta
kesilerek vergilendirilir. Ancak;

G.V.K. m. 54’de yazılı işletme büyüklüğünü aşan,

Bir biçerdövere veya bu mahiyette bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden
fazla traktöre sahip olan çiftçilerin zirai kazançları, gerçek usulde vergilendirilir.

Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, bu kazançları için gelir
vergisi beyannamesi vermezler.

5.2.3. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri (G.V.K. m. 54)
Zirai kazancın gerçek usulde tespitinde bir takvim yılı içerisinde dikkate alınacak
ölçülerden bazıları şunlardır:

5.2.3.1. Arazi Üzerinde Yapılan Zirai Faaliyetlerde İşletme Büyüklüğü
Ölçüleri:








Hububat ziraatinde; taban arazide 900 dönüm, kıraç arazide 1700 dönüm,
Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde 1000 dönüm,
Ayçiçek ziraatinde 950 dönüm,
Pamuk ziraatinde 400 dönüm,
Çeltik ziraatinde 300 dönüm,
Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet,
Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet.

v.d.
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5.2.3.2. Arazi Üzerinde Yapılmayan Zirai Faaliyetler İle Kara Ve Su
Avcılığında İşletme Büyüklüğü Ölçüleri:




v.d.

Denizlerde balık yetiştiriciliğinde 750 metrekare,
İç su balıkları yetiştiriciliğinde 900 metrekare,
Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet,
İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet

Aile reisi ile birlikte yaşayan eş ve çocuklara ait işletmeler açısından işletme büyüklüğü
ölçüsü, toplu olarak dikkate alınır.
Ortaklıklar açısından işletme büyüklüğü ölçüsünün bulunmasında, toplanmak suretiyle
işlem yapılır. Kişi, kendi şahsi işletmesi yanında, bir ortaklıkta hisseye de sahip olabilir. Bu
durumda gerek şahsi işletmesi gerekse dahil olduğu ortaklıklar, birbirinden bağımsız olarak
işletme büyüklüğü ölçüsünün altında kalsa bile, kendisine ait işletmenin ve ortaklıklardaki
payların toplamı söz konusu ölçüyü aşıyorsa, gerçek usulde vergilendirilmesi gerekir.
Birkaç gruba giren zirai faaliyetin birlikte yapılması halinde; en fazla iki gruba ait
işletme büyüklüklerinin bu gruplar için belirlenen hadlerin yarısını aşması durumunda, gerçek
usule tabi olunur.

5.2.4. Zirai Kazançların Gerçek Usule Göre Tespiti
Zirai kazançlarda gerçek usul, bilanço esası ve işletme hesabı esası olmak üzere ikiye
ayrılır. Mükelleflerin bu usullerden herhangi birine tabi olması gerektiği konusunda zorlayıcı
bir düzenleme yoktur. Ancak bilanço esasını kabul eden çiftçiler, iki yıl geçmedikçe bu usulden
dönemez (G.V.K. m. 59).
Bilanço esasında zirai kazancın tespiti, bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde
olduğu gibi dönem sonu ve dönem başı özsermayelerin karşılaştırılması yoluyla yapılır. Buna
göre zirai kazanç, zirai işletmenin hesap dönemi başında ve sonundaki bilançolarına
dayanılarak bulunan özsermaye değerleri arasındaki dönemsonu özsermayesi lehine oluşan fark
olup, dönem içinde eklenen değerler bu farktan çıkarılır, çekilen değerler bu farka eklenir.
Zirai işletme hesabı esasına göre zirai kazanç, hesap dönemi içinde para ile tahsil edilen
veya alacak olarak tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki
müspet farktır. Zirai kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde; hesap dönemi başındaki
mahsullerin değeri giderlere, hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri ise hasılata eklenir
(G.V.K. m. 55).

5.2.5. Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler (G.V.K. m. 57)
Zirai Kazançta giderler, aşağıda yazılı unsurlardan oluşur:
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1- İşletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri maddelerin tedariki
için yapılan giderler,
2- Satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer maddelerin
bedelleri,
3- İşletmelerde çalıştırılanlara ücret, prim ve sair namlarla hizmet mukabili yapılan
ödemeler,
4- İşçilerin iaşe, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri,
5- Zirai tesisat, makina, aletler ve taşıtların çalıştırılması ve bakımı için yapılan giderler
(Yakıt, yağ, elektrik, yedek parça vesaire) ve tamir giderleri,
6- V.U.K.’ya göre ayrılan amortismanlar,
7- Kira ve ücret mukabili kullanılan istihsal vasıtaları için yapılan ödemeler,
8- Zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderler,
a) İşletme için alınan ve işletme için harcanan borç paraların faizleri,
b) İşletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen ayni vergi, resim ve harçlar,
c) İşletme ile ilgili ve yapılan işin mahiyetine uygun seyahat ve ikâmet giderleri,
d) İşletme ile ilgili olarak ödenen kira bedelleri,
e) Genel mahiyetteki sair giderler,
9- İşletme ile ilgili olmak şartıyla mukavelenameye, ilama veya kanun emrine istinaden
ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
10- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller
hariç) satılması halinde V.U.K.’nın 328. maddesine göre hesaplanan zararlar,
11- İşletmeye dahil olup, aynı zamanda zati veya ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan
taşıtların amortismanlarının tamamı ile giderlerinin yarısı.
Görüldüğü üzere ticari kazançtaki G.V.K. m. 40’a paralel olarak, zirai faaliyetin
sürdürülmesi ve devamlılığının sağlanması ile ilgili yapılan harcamalar da zirai kazançta gider
olarak kabul edilir. Ayrıca zirai faaliyete özgü tohum, gübre, fide, ilaç vb. maddelerin
sağlanması için yapılan harcamalar gider olarak indirilebilir.
Buna karşılık G.V.K.nın 41. maddesine paralel olarak çiftçinin kendisi, eşi ve
çocuklarına yönelik olarak yapılan ödemeler ile her türlü cezaların zirai kazançtan indirilmesi
söz konusu değildir. Ancak, zirai işletmede üretilmiş bulunan mahsullerden çiftçi ile eşi ve
çocukları tarafından yapılan tüketimler, indirilemeyecek giderler kapsamı dışındadır (G.V.K.
m. 58).
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Uygulamalar
1. Zirai faaliyette işletme büyüklüğü ölçüleri
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Uygulama Soruları
1. Zirai faaliyetle uğraşan bir ailede babanın 300 dönüm, eşinin 400 dönüm ve iki
çocuktan her birinin de 200 dönüm taban arazileri olup, hububat zirai yapılmaktadır. Ailenin
ayrıca bir traktörü mevcuttur. Gelir vergisi açısından ailenin durumunu inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelirin unsurlarından ticari ve zirai kazançları ele aldık. Her iki gelir
unsurunu; konuları, kapsamları, sınırları, kazanç tespit yöntemleri, indirilecek giderleri,
indirilmesi kabul edilmeyen ödemeleri, muafiyet ve istisnaları açısından öğrendik.
Gelir Vergisi ile ilgili ele alınacak konular, izleyen ünitede devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1- Ticari kazanç nedir? Kapsamını anlatınız.
2- Ticari kazanç nasıl tespit edilir?
3- Ticari kazanca ilişkin muafiyet ve istisnalar nelerdir?
4- Zirai kazancın konusu, kapsamı ve sınırları nelerdir?
5- Zirai kazanç nasıl tespit edilir?
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6. GELİR VERGİSİ – III GELİRİN UNSURLARI (SERBEST MESLEK
KAZANÇLARI VE ÜCRET)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ücret
6.1.1. Ücretin Tarifi Ve Niteliği
6.1.2. Ücret Sayılan Ödemeler
6.1.3. Ücretin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi İçin Safi Ücretin Belirlenmesi
6.1.4. Diğer Ücretler
6.1.5. Ücretlerle İlgili Muafiyet Ve İstisnalar
6.1.6. Asgari Geçim İndirimi
6.1.7. Engellilik İndirimi
6.2. Serbest Meslek Kazancı
6.2.1. Serbest Meslek Kazancının Tarifi
6.2.2. Serbest Meslek Erbabı
6.2.3. Serbest Meslek Kazancının Tespiti
6.2.4. Mesleki Giderler
6.2.5. Serbest Meslek Kazancı İle İlgili İstisnalar - Telif Kazançları İstisnası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Telif Hakkı nedir? Telif hakkının devri ile oluşan kazançlar vergilendirilmeli midir?

84

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve
interaktif
Ücretin Tarifi, Niteliği ve Ücret ve ücretli kavramları Metinler
ile
ücretin materyaller ile konular daha
Ücret Sayılan Ödemeler
vergilendirilmesinde
kolay anlaşılabilir.
kapsamı öğrenebilmek
ve
interaktif
Asgari Geçim İndirimi ve Ücretin sübjektif açıdan Metinler
kavranabilmesindeki
materyaller ile konular daha
Engellilik İndirimi
indirimleri açıklayabilmek
kolay anlaşılabilir.
ve
interaktif
Serbest Meslek Kazancı ve Serbest meslek kazancının Metinler
tanımı, unsurları ve kazanç materyaller ile konular daha
Kazanç Tespiti
tespitine yönelik işlemleri kolay anlaşılabilir.
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar





Asgari Geçim İndirimi
Engellilik İndirimi
Serbest Meslek Erbabı
Telif Kazancı
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Giriş
Gelir, Türk Gelir Vergisi Kanunu’na göre 7 gelir unsurundan oluşur. Bunlar; ticari
kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardır.
Kazanç ya da irat, kelime olarak gelir ile eş anlamlı olarak kullanılmakla beraber, kazanç
kazanılmış geliri, irat ise kazanılmamış geliri ifade eder. Kazanılmış gelir, üretim faktörlerinin
üretim sürecine bizzat katılmaları ve üretim kapasitesini arttırıcı faaliyet sonucunda elde edilen
gelir, bir başka deyişle kazançtır. Kazanılmamış gelir ise, üretim faktörlerinin üretim sürecine
katılmaları sonucu iktisadi akımdan elde edilen, ancak üretim kapasitesini arttırma yönünde
katkı sağlamayan gelir, bir başka deyişle irattır.
Gelir unsurlarından serbest meslek kazançları ve ücret, kazanılmış gelir olarak da ifade
edilir. Her iki gelir unsurunda ön plana çıkan üretim faktörü, emektir. Ücret elde eden emeğin
bir işverene tabi ve bir işyerine bağlı olarak çalışması zorunlu iken, serbest meslek kazancında
söz konusu bağlılık ve tabiyet yoktur. Ancak her ücretli, bağlılık ve tabiyet dışında kalarak
serbest meslek kazancı elde edemez. Serbest meslek kazancında emeğin uzmanlaşmış olması
gerekir.
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6.1. Ücret
Ücret, üretim faktörlerinden emeğin üretim sürecine bedenen ya da fikren katılması
sonucu elde ettiği gelirdir.

6.1.1. Ücretin Tarifi ve Niteliği (G.V.K. m. 61)
Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Bir işverene tabi olan bir doktorun hastanede çalışması sonucu elde ettiği gelir unsuru
ücret iken, kendi muayenehanesinde çalışması sonucu elde ettiği gelir unsuru, serbest meslek
kazancıdır.
Emek sahibi olan hizmet erbabının işyerine bağlılığı da söz konusudur. İşyeri dışında
ve personel kadrosu dışında sunulan hizmet, ücrete hak kazandırmaz. Ancak günümüzde
iletişim ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucu hizmet erbabının işyerine bağlılığı
neredeyse kalmamıştır. Uzaktan, örneğin ev ya da otelden çalışarak emeğini arzedenlerin bu
durumu, işyerine bağlılığı ortadan kaldırmaz.
Ücret; ödenek, tazminat, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim ikramiye, gider
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olabilir, kazancın belli bir yüzdesi şeklinde olabilir.
Ücretin elde edilmesi “tahsil esası”na bağlanmıştır. Vergi, ücretin tahsil edilmesi
durumunda söz konusudur.

6.1.2. Ücret Sayılan Ödemeler

İstisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları,

Önceden yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen para ve
ayınlar ile sağlanan diğer menfaatler,

TBMM, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya
idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ödenen
veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleri ile tasfiye memurlarına ödenen
veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü
yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan
menfaatler.

6.1.3. Ücretin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi İçin Safi Ücretin
Belirlenmesi (G.V.K. m. 63)
Bu usulde ücretin vergiye tabi tutulacak gerçek ve safi tutarı, işveren tarafından verilen
para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından (brüt ücret) aşağıda belirtilen indirimler
yapıldıktan sonra kalan miktardır.
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Sosyal güvenlik kesintileri: Sigorta primleri kesintisinin ücretin gayrisafi
tutarından indirilebilmesi için, kesintinin yapıldığı kurumun Türkiye’de olması şarttır.
Hizmet erbabının emekli olduktan sonra tekrar çalışması halinde kesilecek sigorta
primi, “destek primi” adı altında gayrisafi ücret üzerinden hesaplanır.

Özel sigorta primleri: Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de
bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;
ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet
erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik,
işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından
ödenen primler (indirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen
ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.),

İşsizlik sigortası primi: 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. Ücretin safi tutarının
bulunmasında gayrisafi ücretten indirilir.

Sendika aidatları: İşçiler tarafından sendikalara ödenen aidatlar, gayrisafi
ücretten indirilebilir.

Bazı kurumlar için yapılan ödemeler: OYAK vb. kurumlar için yapılan
kesintiler, gayrisafi ücretten indirilebilir.

6.1.4. Diğer Ücretler (G.V.K. m. 64)

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar,

Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

Danıştay’ın görüşü üzerine Maliye Bakanlığı’nca diğer ücretler kapsamına
alınanlar,
Bu kişilerin safi ücret tutarı, yıllık brüt asgari ücret tutarının %25’idir. Söz konusu
ücretler için beyanname verilmez ve diğer gelir unsurları için verilen beyannameye ithal
edilmez.

6.1.5. Ücretlerle İlgili Muafiyet Ve İstisnalar (G.V.K. m. 23 ila 29)
G.V.K.’da ücretlere ilişkin muafiyet ve istisnalar 23, 24, 25, 26, 27 28 ve 29. maddelerde
kapsamlı olarak belirtilmiştir. Muafiyet ve istisnalar temel olarak, diplomat muaflığı, gemi
adamları muafiyeti, sporcu muafiyeti, hizmetçi ücreti, hizmet erbabının işverence taşıma gideri,
çırakların asgari ücreti aşmayan ücreti, emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, ölüm, engelli,
hastalık ve işsizlik ve işe başlamama nedeniyle verilen tazminat ve yardımlar, evlenme ve
doğum nedeniyle hizmet erbabına yapılan yardımlar, kıdem tazminatı, alanlar için nafaka, harp
malullüğü zammı, şehitlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemeler, demirbaş olarak verilen giyim
eşyası, topluma faydalı işleri teşvik amacıyla verilen ikramiye ve mükâfatlar, spor
yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler, hakemlere ödenen ücretler
ile yemek bedeli istisnası şeklinde sınıflandırılabilir.
89

G.V.K. m. 23’e göre aşağıda yazılı ücretler, Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:
1- Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde
faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan
işçilerin ücretleri,
2- Gelir Vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirmeyen çiftçilerin
yanında çalışan işçilerin ücretleri,
3- Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili
diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri,
4- Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy
bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri,
5- Mülga
6- Hizmetçilerin ücretleri (Mürebbiyeler hariç, orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık,
bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar),
7- Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin
atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler,
8- Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler
(işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere
ait bir günlük yemek bedelinin 12 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme
hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır.),
9- Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel
kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların
aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene
ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle
sağlanan menfaatler,
10- Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla
işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri,
11- Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim
aylıkları,
12- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti
aşmayan ücretleri,
13- Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli,
malüliyet, dul ve yetim aylıkları,
14- Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin
yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden
döviz olarak ödediği ücretler,
15- Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran
işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin
belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler,
G.V.K. m. 24’e göre aşağıda yazılı ücretler, gider karşılığı babından Gelir Vergisinden
istisna edilmiştir:
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1- Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan
ödemeler,
2- Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı
ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi
olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile
yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler,
3- Mülga
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi
ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil),
G.V.K. m. 25’e göre aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar, Gelir Vergisinden istisna
edilmiştir:
1- Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil)
verilen tazminat ve yapılan yardımlar,
2- Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker
ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak
olarak bu istisnaya girerler.);
3- Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici
20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları
dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri
veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan
ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen
sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna
ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu
mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan
ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.),
4- Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı
takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.),
5- Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna
hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım
kısmına uygulanır.),
6- Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler,
7- 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı
ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını
aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.),
8- Genel olarak nafakalar (Alanlar için),
9- Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik,
hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar,
10- Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli,
dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış
bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar.
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G.V.K. m. 26’ya göre aşağıdaki vatan hizmetleri yardımları Gelir Vergisinden istisna
edilmiştir:
1- Harb malüllüğü zamları,
2- Harb malüllerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri,
3- Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler,
4- Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükâfatlar.
G.V.K. m. 27’ye göre aşağıdaki teçhizat ve tayın bedelleri, Gelir Vergisinden istisna
edilmiştir:
1- Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette
yapılan ödemeler,
2- Demirbaş olarak verilen giyim eşyası,
3- Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri.
G.V.K. m. 28’e göre aşağıdaki tahsil ve tatbikat ödemeleri, Gelir Vergisinden
müstesnadır:
1- Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya
stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar,
2- Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan
öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar,
3- Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil masraflarını deruhte
edenler tarafından verilen paralar.
G.V.K. m. 29’a göre aşağıdaki teşvik ikramiye ve mükafatları, Gelir Vergisinden
müstesnadır:
1- İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından
faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar,
2- Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve Ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş,
dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk
Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla
görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde
hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş
hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki
ödemeler,
3- Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler,
4- Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.

6.1.6. Asgari Geçim İndirimi (G.V.K. m. 32)
28.3.2007 tarih ve 5615 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş olan, G.V.K.’nın mülga
32. maddesi hükmü ile 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; ücretin gerçek usulde
vergilendirilmesinde, vergi iadesi uygulaması yerine, asgari geçim indirimi uygulamasına yer
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verilmiştir. Asgari geçim indirimi, yalnızca gerçek usulde vergilendirilen ücretler açısından
mevcuttur. Diğer ücretler kapsamında vergilendirilen ücretler için, asgari geçim indirimi söz
konusu değildir.
Asgari geçim indirimi, asgari ücretin tutarına ve ücretlinin medeni ve ailevi durumuna
bağlı olarak farklı düzeylerde uygulanır. Buna göre;
i) Asgari geçim indirimine dayanak olarak alınacak asgari ücret olarak, ücretin elde
edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler
için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı esas alınır.
ii) Asgari geçim indirimi tutarı olarak;
- Mükellefin kendisi için, söz konusu asgari ücretin yıllık brüt tutarının %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 esas alınır.
iii) Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılım suretiyle bu
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacaktır.
iv) Asgari geçim indirimi, yukarıda açıklanan yönteme göre belirlenen tutar ile
G.V.K.’nın 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın
çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.
v) Hesaplanan vergiden mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde, iade yapılması
söz konusu değildir.
Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik
amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

6.1.7. Engellilik İndirimi
Kişinin engellilik derecesine bağlanmış olarak gelir vergisi uygulaması açısından
sakatlıklar, üç derece halinde tespit edilmiştir: Çalışma gücünün %80’ini kaybedenler 1. derece,
%60’ını kaybedenler 2. derece, %40’ını kaybedenler 3. derece engelli sayılır. Buna göre
dereceler itibariyle belirlenmiş olan aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Mesleki
faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilen mükelleflerden tüccar ve ücretli durumuna
girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan özürlülerin, gelir vergisi
matrahına esas kazançlarına, G.V.K. m. 31’de belirtilen tutarda yıllık indirim uygulanır. Bu
indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri
elde edenler için de uygulanır.
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Engellilik İndirimi Tutarları
(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 880 TL
II. Derece Engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 440 TL
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III. Derece Engelliler için (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 200 TL
Tablo 1. Engellilik İndirim Tutarları (G.V.K. m. 31)

6.2. Serbest Meslek Kazancı
6.2.1. Serbest Meslek Kazancının Tarifi (G.V.K. m. 65)
Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden çok, şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya
uzmanlığa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, işverene tabi olmaksızın şahsi
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
Serbest meslek faaliyeti kapsamında sunulan emek, şahsi mesai çerçevesinde sunulan
nitelikli uzmanlaşmış emektir (avukatlık, tıp doktorluğu, veterinerlik, mali müşavirlik,
mühendislik, heykeltıraşlık gibi meslekleri içerir). Bu açıdan en az 4 yıllık fakülte mezuniyeti
şartı vardır ve sermaye ikinci planda kalır.

6.2.2. Serbest Meslek Erbabı (G.V.K. m. 66)
Serbest meslek faaliyetini mutat meslek olarak ifa edenler, serbest meslek erbabıdır.
Bunun yanında aşağıdaki işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılırlar:
1- Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acentaları, noterler,
2- Bizzat serbest meslek erbabı olmamakla beraber, serbest meslek erbablarını bir araya
getirerek teşkilat kurmak ve bunlara sermaye temin etmek suretiyle, serbest meslek
kazancından hisse alanlar,
3- Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar ve adi komandit
şirketlerde komanditeler,
4- Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve
mesleki işlerini takip eden ve konser veren müzik sanatçıları,
5- V.U.K. m. 155’de belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru,
arzuhalci ve rehber gibi mesleki faaliyetlerde bulunanlar.
6.2.3. Serbest Meslek Kazancının Tespiti (G.V.K. m. 67)
Serbest meslek kazancı, gerçek usulde tespit edilir. Serbest meslek erbabı, mesleki
kazançlarını V.U.K. hükümlerine göre tuttukları, serbest meslek kazanç defterine istinaden
tespit ederler.
Serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak
tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olarak
hesap edilir.
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Serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider
karşılıkları kazanca ilave edilir. Ayrıca amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması
halinde V.U.K.’nın 328. maddesine göre hesaplanan müspet fark, kazanca eklenir.
Serbest meslek kazancının elde edilmesinde tahsil esası geçerli olduğundan, tahsilat
hangi yılda yapılmışsa o dönemin kazancı olur.

6.2.4. Mesleki Giderler (G.V.K. m. 68)
Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıdaki giderler hasılattan indirilir:
1Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi için ödenen genel giderler,
(İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikâmetgâh için ödedikleri kiranın
tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü
olanlar, kira yerine amortismanı, ikâmetgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak
kullananlar, amortismanın yarısını gider yazabilirler.),
2Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin eklentilerindeki; iaşe ve ibate
giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emeklilik aidatı,
3Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikâmet giderleri,
4Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar
için V.U.K. hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,
5Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,
6- Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,
7- Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri,
8- Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik
aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,
9- Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve
reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,
10- Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen
tazminatlar.
Serbest meslek kazancının tespitinde her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest
meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

6.2.5. Serbest Meslek Kazancı İle İlgili İstisnalar - Telif Kazançları
İstisnası (G.V.K. m. 18)
Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı,
mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilgisayar yazılımı,
röportaj, film v.b. eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki haklarını devir ve
temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat, gelir vergisinden muaftır. Ancak
G.V.K. m. 94 hükmü çerçevesinde kaynakta vergi tevkifatı oranı %17’dir.
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Uygulamalar
1. Asgari geçim indiriminin hesaplanması
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Uygulama Soruları
1. Aylık 2.500 TL ücret alan, eşi çalışmayan ve bir çocuğu bulunan bir ücretlinin
asgari geçim indirimini hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelirin unsurlarından emek üretim faktörünün ön planda olduğu ücret ve
serbest meslek kazançlarını ele aldık. Bu çerçevede ücret ve serbest meslek kazancını; konuları,
kapsamları, kazanç tespit yöntemleri ile muafiyet ve istisnaları bakımından öğrendik.
Gelir Vergisi ile ilgili ele alınacak konular, izleyen ünitede devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1- Ücretli kime denir? Ücretin kapsamına giren unsurlar nelerdir?
2- Serbest meslek erbabı ile ücretli arasındaki benzerlik ve farklılıkları, gelir
vergisi uygulaması açısından açıklayınız.
3- Engellilik indirimi nedir? Gerekçelerini anlatınız.
4- Serbest meslek kazancının tespitinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
5- Telif Kazancı İstisnası nedir? Kimler bu istisnadan yararlanabilir?
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7. GELİR VERGİSİ – IV GELİRİN UNSURLARI (GAYRİMENKUL
SERMAYE İRADI, MENKUL SERMAYE İRADI VE DİĞER KAZANÇ
VE İRATLAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Gayrimenkul Sermaye İradı
7.1.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi
7.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında Safi Ve Gayrisafi İrat
7.1.3. Emsal Kira Bedeli Esası
7.1.4. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti
7.1.5. Gayrimenkul Sermaye İradında Giderler
7.1.6. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası
7.2. Menkul Sermaye İradı
7.2.1. Menkul Sermaye İradının Tarifi
7.2.2. Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Gelirler
7.2.3. Menkul Sermaye İradının Tespiti
7.2.4. Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar
7.2.4.1. Kâr Payı İstisnası
7.2.4.2. Bireysel Emeklilik Ödemeleri İstisnası
7.2.4.3. Gelir Ortaklığı Senetlerine Ödenen Gelirler İstisnası
7.3. Diğer Kazanç Ve İratlar
7.3.1. Değer Artışı Kazançları
7.3.1.1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları
7.3.1.2. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları
7.3.1.3. Değer Artışı Kazançlarında Safi Tutarın Tespiti
7.3.2. Arızi Kazançlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gelirin son unsuru olarak incelenen, Diğer Kazanç ve İratların kapsamını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Gayrimenkul
İradı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

sermaye Metinler
ve
interaktif
Sermaye Gayrimenkul
iradının tanımı, kapsamı, irat materyaller ile konular daha
tespit yöntemi ile muaflık ve kolay anlaşılabilir.
istisnaları öğrenebilmek

Menkul Sermaye İradı

Menkul sermaye iradının Metinler
ve
interaktif
tanımı, kapsamı, irat tespit materyaller ile konular daha
yöntemi ile muaflık ve kolay anlaşılabilir.
istisnaları öğrenebilmek

Diğer Kazanç ve İratlar

Diğer kazanç ve iratlar Metinler
ve
interaktif
kapsamına giren işlemler ile materyaller ile konular daha
muaflık
ve
istisnaları kolay anlaşılabilir.
öğrenebilmek
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Anahtar Kavramlar






Gayrimenkul Haklar
Emsal Kira Bedeli Esası
Repo Geliri
Kâr Payı
Arızi Kazanç
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Giriş
Gelir, Türk Gelir Vergisi Kanunu’na göre 7 gelir unsurundan oluşur. Bunlar; ticari
kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardır.
Kazanç ya da irat, kelime olarak gelir ile eş anlamlı olarak kullanılmakla beraber, kazanç
kazanılmış geliri, irat ise kazanılmamış geliri ifade eder. Kazanılmış gelir, üretim faktörlerinin
üretim sürecine bizzat katılmaları ve üretim kapasitesini arttırıcı faaliyet sonucunda elde edilen
gelir, bir başka deyişle kazançtır. Kazanılmamış gelir ise, üretim faktörlerinin üretim sürecine
katılmaları sonucu iktisadi akımdan elde edilen, ancak üretim kapasitesini arttırma yönünde
katkı sağlamayan gelir, bir başka deyişle irattır.
Gayrimenkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı, taşınır ve taşınmaz sermayenin
iradı olarak, kazanılmamış gelir sınıfına girer. Öte yandan diğer 6 gelir unsuru itibariyle
kavranamamış gelirler için dizayn edilen diğer kazanç ve iratlar içinde de kazanılmış ve
kazanılmamış gelir türleri bulunur.
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7.1. Gayrimenkul Sermaye İradı
7.1.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi (G.V.K. m. 70)
Aşağıda belirtilmiş olan mal ve hakların sahipleri, üzerinde tasarruf edenleri, zilyetleri,
irtifa ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar,
gayrimenkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi tutulmuştur.
Hangi iktisadi unsurlardan elde edilen getirilerin gayrimenkul sermaye iradı sayılacağı,
G.V.K. m. 70’de sayma yöntemiyle belirlenmiştir:
1- Araziler, binalar, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl
üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar, bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
2- Voli mahalleri ve dalyanlar,
3- Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ile teferruatı ile her
türlü tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
4- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
5- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri
veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek
kazancıdır), 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 (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve
teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.)
6- Telif haklarının, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır,
7- Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile
bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
8- Motorlu nakil vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların
eklentileri.

7.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında Safi Ve Gayrisafi İrat (G.V.K.
m. 71)
Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve
idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır.
G.V.K. m. 72’ye göre gayrimenkul sermaye iradında gayrisafi hasılat, 70. maddede
yazılı mal ve hakların kiraya verilmesiyle elde edilen, bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş
yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.
Ayın olarak tahsil edilen kiralar, V.U.K. hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya
çevrilir.
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7.1.3. Emsal Kira Bedeli Esası (G.V.K. m. 73)
Gayrimenkul sermaye iradında bir güvenlik müessesesi olan emsal kira bedeli esası,
gayrimenkullerin emsalinden düşük kiraya verilmesini ve bu suretle sahibinin ödeme gücünün
gizlenmesini önler. Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedelinden düşük
olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli,
bu mal ve hakların kirası sayılır.
Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir
veya tespit edilmiş kirası, bu şekilde takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse, V.U.K.’ya
göre belirlenen vergi değerinin %5’idir.
Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu
bedel bilinmiyorsa, V.U.K.’nın servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli
edilen değerlerinin %10’udur.
Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:
1Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının
ikâmetine bırakılması,
2Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikâmetine tahsis
edilmesi,
3Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikâmet etmesi,
4Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve
belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

7.1.4. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti
Gayrimenkul sermaye iradının tespitinde, gerçek usul ve götürü usul olmak üzere iki
usul vardır. Bunlardan gerçek usule gerçek gider usulü de denilir.
Gerçek usulde safi iradın hesaplanmasında elde edilen gayrisafi irattan, belgeye
dayandırılmış ve G.V.K. m. 74’de sayılan giderler indirilir. Bunun dışında mükellefler götürü
gider usulünü de kullanabilir. Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde bu
giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider
usulünü kabul edenler, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

7.1.5. Gayrimenkul Sermaye İradında Giderler (G.V.K. m. 74)
Safi iradın bulunması için, 21. maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet
edenler hariç olmak üzere, gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:
1Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
2Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile
ilgili olan idare giderleri,
3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
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4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların
faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren
beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i,
5- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya
verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak
payları,
6- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar,
7- Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri,
8- Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri,
9- Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek
giderler;
10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira
bedeli,
11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

7.1.6. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (G.V.K. m. 21)
Söz konusu madde hükmü gereğince binaların, mesken olarak kiraya verilmesinden bir
takvim yılı içinde elde edilen hasılatın, 3.600 TL.si, gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
Bu istisnadan yararlanmada göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip de beyan edilmemesi veya eksik beyan
edilmesi halinde istisnadan yararlanmak mümkün değildir,

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda
olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar istisnadan yararlanamaz,


İstisna yalnızca meskenlere yöneliktir,

Kişinin birden fazla meskeni olması durumunda istisna, meskenlerden sağlanan
kira tutarına yalnızca bir kez uygulanır.
Aynı meskene birden fazla kişinin sahip olması durumunda ise istisna, gerekli
koşullara sahip her kişi için ayrı ayrı uygulanır. Ayrıca istisna, hasılata yani gayrisafi tutara
uygulanır.

7.2. Menkul Sermaye İradı
7.2.1. Menkul Sermaye İradının Tarifi (G.V.K. m. 75)
Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil
edilen değerlerden oluşmuş sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar,
menkul sermaye iradıdır. Dolayısıyla bu tarifin unsurları şunlardır: İradı sağlayan unsur, kişinin
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malvarlığına dahil olmalıdır ve yatırılan sermaye, para veya para ile temsil edilebilen
değerlerden oluşmalıdır.
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar, menkul sermaye iradı sayılır:
1- Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse
senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak
veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil.),
2- İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş
ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin
dağıttıkları kazançlar bu gruba dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları
muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları işlemler oranında
dağıtımı, kazanç dağıtımı sayılmaz.),
3- Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine verilen kâr payları,
4- K.V.K. uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların,
indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar
vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı,
5- Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu
Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden
sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere
endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz.),
6- Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla carî hesap
alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede
bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil),
7- Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul
eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler ile bunlar
dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların
her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve
menfaatler de mevduat faizi sayılır.),
8- Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde
edilen bedeller,
9- İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve
temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
10Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
11Mülga
12Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kar ve zarar ortaklığı
belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara
katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
13Mülga
14Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden
çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler,
15Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve
emeklilik şirketleri tarafından, on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlara ödenen irat tutarları ile on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara
ödenen irat tutarları,
16Bireysel emeklilik sisteminden, on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat
tutarı, on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı
109

kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan
ödemelerin içerdiği irat tutarı ve emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat,
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin
içerdiği irat tutarı,
17Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında S.P.K. hükümlerine göre ihraç
edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler.
Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı
bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde dikkate alınır.

7.2.2. Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Gelirler (G.V.K. m. 76)
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve
temliki, menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin tamamen veya kısmen itfa olunması
karşılığında alınan paralarla itfa dolayısıyla verilen ikramiyeler, menkul sermaye iradı
sayılmaz.

7.2.3. Menkul Sermaye İradının Tespiti (G.V.K. m. 78)
Menkul sermaye iradının tespiti, indirilecek giderlerin fazla olmaması ve olanların da
oldukça açık olması nedeniyle güç değildir. Menkul sermaye iradının tespiti için defter
tutulmaz.
Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler indirilir:
1Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için
yapılan giderler,
2Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri,
3Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim
ve harçlar (gelir vergisi irattan indirilmez).

7.2.4. Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar (G.V.K. m. 22)
7.2.4.1. Kâr Payı İstisnası:
Yatırım kâr payı da denilen bu istisnada, tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr
paylarının yarısı, gelir vergisinden müstesnadır.
İstisna edilen tutar üzerinde 94. madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin
tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda, hesaplanan vergiden
mahsup edilir.

7.2.4.2. Bireysel Emeklilik Ödemeleri İstisnası:
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat,
malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25’i,
Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim
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ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan
ödemelerin %10’u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir
vergisinden istisna edilir.

7.2.4.3. Gelir Ortaklığı Senetlerine Ödenen Gelirler İstisnası:
Kamu Ortaklığı İdaresi’nce çıkarılan gelir ortaklığı senetlerinden elde edilen gelirlerin
ilk beş yıl için %100’ü, izleyen üç yıl için %50’si vergiden istisna edilmiştir (2983 sayılı Kanun
m. 14).

7.3. Diğer Kazanç Ve İratlar
Yedinci gelir unsuru olarak diğer kazanç ve iratlar ile yukarıda belirtilen altı gelir unsuru
içine girmeyen veya bunlarla ilişkilendirilmeyen, nitelikleri kanunda belirtilen gelirler kapsama
alınır. Ancak, diğer kazanç ve iratlar yürürlükteki gelir vergisinin kapsadığı gelir tanımının
genişliği ölçüsünde vergilendirilir.
Diğer kazanç ve iratlar değer artışı kazançları ve arızi kazançlar olmak üzere iki grupta
toplanır. Bu kazanç ve iratlar, GV.K. m. 80, 81 ve 82’de ayrı ayrı sayılmak suretiyle
düzenlenmiştir.

7.3.1. Değer Artışı Kazançları
7.3.1.1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları (G.V.K. m. 80)
G.V.K. m. 80, değer artışı kazançlarını 6 bent halinde saymıştır. Bu madde hükmüne
göre elde çıkarılan mal ve haklardan doğan kazançlar, değer artışı kazancıdır.
1- İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla
süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
2- G.V.K.’nın 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların
(ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî
mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
4- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,
5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından
doğan kazançlar,
6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin
birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi
çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden
başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına
bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın
alınmış sayılır).
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Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 10.600 TL’si gelir vergisinden
müstesnadır.
Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya
ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden
çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki
hükümler uygulanır.

7.3.1.2. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları (G.V.K. m. 81)
Değer artışı kazançlarında devir ve dönüştürme istisnası diyebileceğimiz bu durumlar,
G.V.K. m. 81’de belirlenmiş olup, aşağıda sıralanan kazançları kapsar. Bu hallerde değer artışı
kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez.
1- Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin
faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı
değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün
halinde) aynen devir alınması,
2- Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir
sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde 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),
3- Kolektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar
dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi (Kolektif ve adi komandit
şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kolektif ve
adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse
senetlerinin nama yazılı olması şarttır).

7.3.1.3. Değer Artışı Kazançlarında Safi Tutarın Tespiti
Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan
ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların
maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin
ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâsılatın ayın ve menfaat olarak
sağlanan kısmının tutarı V.U.K.’nın değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.
Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine;
V.U.K. hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya
işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter
kayıtlarında gösterilen değer esas alınır.
İşletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin elden çıkarılması halinde, iktisadî
kıymetlerin maliyet bedeli yerine amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınır.
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Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında, iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde
V.U.K.’nın 266. maddesinde yazılı itibari değer, iktisap bedeli olarak kabul edilir.
Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden
izin almak suretiyle, Türkiye’ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî sermaye karşılığında iktisap
ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı
kazançlarının hesabında, kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmaz. Şu kadar ki, bu
mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri kazançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak
hisseleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden
çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şarttır. Bu mükelleflerin,
Türkiye’de menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları halinde, kur farkından
doğan kazançlar da ticarî kazancın hesabında dikkate alınır.
Kur farkından doğan kazançların hesabında, menkul kıymet veya iştirak hisselerinin
iktisabına tahsis edilen yabancı sermayenin bu kıymet veya hisselerin iktisap tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı
ile bu kıymet veya hisselerin elden çıkarılması tarihindeki aynı miktar yabancı sermayenin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı
arasındaki fark esas alınır.
Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların,
elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat
endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi
için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.

7.3.2. Arızi Kazançlar (G.V.K. m. 82)
Vergiye tâbi arızi kazançlar G.V.K. m. 82’de aşağıdaki unsurlar itibariyle sıralanmıştır.
İlgili maddenin bazı bentlerine göre tanınan ve tüm kazançlar toplamına bir defa uygulanmak
üzere istisna tutarı, 23.000 TL’dir.
1- Arızi olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere
tavassuttan elde edilen kazançlar,
2- Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması
veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma
ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat,
3- Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan
tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan
veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil),
4- Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat,
5- Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan
elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların
tahsili dahil),
6- Dar mükellefiyete tâbi olanların 45. maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından
elde ettikleri kazançlar.
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Uygulamalar
1. Gayrimenkul Sermaye İradında Hasılat Tespiti
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Uygulama Soruları
1. Bir ev hanımı konutunu aylık 2.000 TL’ye kiraya vermiştir. Mükellefin beyan
edilecek gayrimenkul sermaye iradını hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gelirin unsurlardan gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile
diğer kazanç ve iratları ele aldık. Söz konusu kazanç ve iratları; konuları, kapsamları, kazanç
ve irat tespit yöntemleri, indirilebilecek giderleri ve muafiyet ile istisnaları itibariyle öğrendik.
Gelir Vergisi ile ilgili ele alınacak konular, izleyen ünitede devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1- Gayrimenkul Sermaye İradını tanımlayınız, kapsamını çiziniz.
2- Gayrimenkul Sermaye İradı istisnası nedir, kimler yararlanabilir?
3- Bir mükellef, kendi kullanımına büyük gelen geniş bir dairede, kardeşi ve eşi
ile oturmaya karar vermiştir. Bu kişi kardeşi ve eşinden, normal şartlarda
aylık 500 TL olan kira tutarını istememiştir. Kardeşin durumunu gelir vergisi
açısından değerlendiriniz.
4- Menkul Sermaye İratlarında istisnaları anlatınız.
5- Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları nelerdir, açıklayınız.
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8. GELİRİN TOPLANMASI, BEYANI VE ÖDENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gelirin Toplanması Ve Beyanı İle İlgili Genel İlkeler
8.1.1. Üniter Gelir Vergisi
8.1.2. Beyanname Türleri
8.1.2.1. Yıllık Beyanname
8.1.2.2. Muhtasar Beyanname
8.1.2.3. Münferit Beyanname
8.1.2.4. Geçici Vergi
8.2. Beyanname Verilmeyecek Veya Diğer Gelirler Nedeniyle Beyanname Verilse Dahi
Beyannameye Yazılmayacak Gelirler
8.2.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar, G.V.K.’nın 75.
Maddesinin (15) Ve (16) Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye İratları,
Kazanç Ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısmı
8.2.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar
8.2.1.2. G.V.K.’nın 75. Maddesinin (15) Ve (16) Numaralı Bentlerinde
Yazılı Menkul Sermaye İratları
8.2.1.3. Kazanç Ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısmı
8.2.2. Tek İşverenden Alınmış Ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Ücretler
8.2.3. Tevkifata Tabi Tutulmuş Olan; Birden Fazla İşverenden Elde Edilen
Ücretler, Menkul Sermaye İratları Ve Gayrimenkul Sermaye İratları
8.2.4. G.V.K.’nın Geçici 67. Maddesi Uyarında Kaynakta Vergilendirilen
Gelirler
8.2.5. Dar Mükellefiyette, Tamamı Türkiye’de Tevkif Suretiyle
Vergilendirilmiş Olan; Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Menkul Ve
Gayrimenkul Sermaye İratları İle Diğer Kazanç Ve İratlar
8.3. Mahsuplar Ve İndirimler
8.3.1. Zararların Kârlara Takas Ve Mahsubu
8.3.2. Sigorta Primleri
8.3.3. Eğitim Ve Sağlık Harcamaları
8.3.4. Engellilik İndirimi
8.3.5. Bağış Ve Yardımlar
8.3.6. Sponsorluk Harcamaları
8.3.7. Ar-Ge İndirimi
8.3.8. Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılan Bağış Ve Yardımlar
8.3.9. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Bağışlar
8.3.10. Girişim Sermayesi Fonu
8.3.11. Dar Mükellefler
8.3.12. Engelliler
8.4. Matrahtan Ve Gelir Unsurlarından İndirilemeyecek Ödemeler
8.5. Gelir Vergisi Tarifesi Ve Hesaplaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gelir Beyannamesine hangi gelir ve unsurlar dahildir, neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

vergisinin
üniter Metinler
ve
interaktif
Gelirin Toplanması ve Gelir
yapısını
ve
beyanname
materyaller
ile
konular
daha
Beyanı İle İlgili Genel
çeşitlerini öğrenebilmek
kolay anlaşılabilir.
İlkeler
ve
interaktif
Beyannameye
Dahil Gelir vergisi beyannamesi Metinler
Edilmeyecek Gelirler ile verilmeyecek veya diğer materyaller ile konular daha
gelirler
nedeniyle kolay anlaşılabilir.
Mahsup ve İndirimler
beyanname verilse dahi
beyannameye yazılmayacak
gelirleri
ve
beyanname
üzerinden
yapılabilecek
mahsup
ile
indirimleri
açıklayabilmek
ve
interaktif
Gelir Vergisi Tarifesi ve Gelir vergisinin artan oranlı Metinler
tarife yapısı üzerinden, gelir materyaller ile konular daha
Hesaplaması
vergisi
borcunu kolay anlaşılabilir.
hesaplayabilmek
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Anahtar Kavramlar






Yıllık Beyanname
Muhtasar Beyanname
Münferit Beyanname
Geçici Vergi
Mahsup
 Gelir Vergisi Tarifesi

122

Giriş
Gelir vergisinin üniter yapısı sayesinde, kişinin çeşitli gelir unsurlarından elde ettiği
kazanç ve iratların toplanması ve bunların safi tutarı üzerinden artan oranlı tarifeye göre
vergilendirilmesi büyük öneme sahiptir. Bu haliyle gelir vergisinin vergi ödeme gücüne
ulaşılabilmesi bakımından çeşitli üstünlükleri vardır. Ayrıca gelire çeşitli indirimler
uygulanabilmesi, diğer taraftan gelir unsurlarının bir bölümünden ortaya çıkan zararların diğer
gelir unsurlarından sağlanan kazanç ve irattan düşülebilmesi ve ayrıca gelir vergisi tarifesinin
nitelikleri dolayısıyla vergi ilkelerine daha uygun bir vergilendirmenin yapılabilmesi imkânı
yaratılmıştır.
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8.1. Gelirin Toplanması Ve Beyanı İle İlgili Genel İlkeler
8.1.1. Üniter Gelir Vergisi
G.V.K. m. 83’e göre aksine hüküm olmadıkça gelir vergisi mükellefin veya vergi
sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. G.V.K.’ya göre yedi gelir unsurunun tamamından ya
da bir bölümünden gelir elde edilmesi durumunda beyanname verilmesi ve gelirin toplamının
alınması ile vergilendirmenin gerçekleştirilmesi, temel kuraldır. Herhangi bir gelir unsurundan
ortaya çıkan zararın diğer gelir unsurların elde edilen kazançtan mahsubu ve beyanı gereken
gelirin yıllık beyannamede toplanması kanunen zorunludur.
Gelir vergisi mükellefleri ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş
olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu durum, şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerini
kapsamak üzere, kolektif şirket ortakları ile komandite ortaklar hakkında da uygulanır.
G.V.K. m. 84’de gelir vergisi beyanları, Yıllık, Muhtasar ve Münferit Beyanname ile
yapılır.

8.1.2. Beyanname Türleri
8.1.2.1. Yıllık Beyanname
Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve
iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine
bildirilmesine aittir.
Yıllık beyanname düzenlenmesine ilişkin hükümler, G.V.K. m. 91’de yer alır. Gelir
vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılı olduğundan, her takvim yılı, gelirin elde
edildiği yılın geliri olarak adlandırır.
Bir takvim yılına ait beyanname, izleyen yılın Mart ayının 1. gününden başlayıp 25.
günü akşamına kadar verilir. Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaretse,
izleyen yılın Şubat ayının 1. gününden başlayıp 25. gününe kadar verilir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri terk etmeden önce 15 gün
içinde, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
Gelir vergisi, beyannamenin verildiği yıl içinde, Mart ayı sonu ve Temmuz ayı sonunda
olmak üzere iki taksitte ödenir.

8.1.2.2. Muhtasar Beyanname
Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi kesintisi yapan diğer kimseler tarafından
kesilen vergilerin, matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine aittir.
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10 ve daha az işçi çalıştıranlar önceden bildirmek şartıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve
Ekim aylarında Muhtasar Beyannamelerini verirler. Mükellef, bu üçer aylık vergilendirme
döneminin son ayını izleyen ayın 23. günü beyannameyi verip, tamamını aynı ayın 26. günü
akşamına kadar öder. 10 ve daha çok işçi çalıştıranlar için ise takvim yılının her bir ayı
vergilendirme dönemi olup, ilgili ay beyannamesi bu ayı takip eden ayın 23. günü, ödeme de
beyannamenin verildiği ayın 26. günü yapılır.

8.1.2.3. Münferit Beyanname
Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye
mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi kesinti yoluyla alınmamış olanların
bildirilmesine aittir.
Kazanç ve iratlar, ödemenin Türkiye’de yapıldığı yerdeki vergi dairesine münferit
beyanname ile 15 gün içinde beyan edilir.

8.1.2.4. Geçici Vergi
G.V.K. mük. 120. maddesiyle getirilen bir düzenleme olan geçici vergi sayesinde, cari
yıl gelirleri için yıl sonunda hesaplanacak gelir vergisinin bir kısmı, dönem içinde tahsil edilir.
Ödenen geçici vergi, cari yıl için hesaplanan gelir vergisinden daha sonra düşülür.
Geçici vergiye tabi olanlar, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile
serbest meslek erbabıdır. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı sahipleri, ödedikleri geçici
vergileri yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden düşer.
Geçici vergi, Ocak ayından itibaren 3’er aylık dönemlerle ödenir. Geçici vergi 3 aylık
dönemi izleyen ikinci ayın en geç 14. günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilir ve 17.
gün akşamına kadar ödenir.
Hesaplanan geçici verginin oranı, gelir vergisi tarifesinin ilk gelir diliminde yer olan
oran olarak, %15’tir.

8.2. Beyanname Verilmeyecek Veya Diğer Gelirler Nedeniyle
Beyanname Verilse Dahi Beyannameye Yazılmayacak Gelirler
G.V.K.’nın 86. maddesinde beyanname verilmeyecek hallere yer verilmiştir. Gelir
vergisi mükelleflerinin, gelirin tutarı ne olursa olsun, her durumda beyanname vermek
durumunda kalmamaları, bu suretle; hem vergi idaresi hem de mükellef açısından gereksiz iş
yükü ve ek sorunlar yaratılmaması için; bir kısım gelirlerin, belirli bir tutarı aşmaması halinde
beyan edilmemesi yoluna gidilmiştir.
Özellikle, bir kısım mükellefin vergi ile ilgili işlemlerin dışında tutulması bakımından
önem taşıyan ve gelir vergisi tarifesi çerçevesinde ortaya çıkabilecek vergi yükümlülüğü
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itibarıyla, belirli bir tolerans sınırı şeklinde fonksiyon gören bu haller, aşağıda belirtildiği üzere
incelenebilir.

8.2.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar, G.V.K.’nın
75. Maddesinin (15) ve (16) Numaralı Bentlerinde Yazılı Menkul Sermaye
İratları, Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısmı
8.2.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar
Yıllık beyana dahil edilmiş olan gelirden bazıları için daha önce geçici vergi ödenmiş
veya vergi kesintisine (tevkifat) tabi tutulmuş olabilir. Kesinti yapılmış vergiler ve ödenen
geçici vergi hesaplanan vergiden düşülmezse, tüm matrah için vergi yanında ayrıca da tevkifat
ödenmiş olacağından, mükerrer vergileme söz konusu olur. Tevkif suretiyle kesilen vergiler,
beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Mahsuba rağmen kalan olursa,
mükellefe iade edilir.
Zirai kazançlarda esas itibariyle kaynakta vergilendirme yöntemi benimsenmiş olup, bir
kısım çiftçi için kaynakta vergilendirme uygulaması nihai vergileme olarak kabul edilmiştir.
Ancak G.V.K.’na göre işletme büyüklüğünü aşan çiftçiler gerçek usule tabidir. Zirai kazancı
nedeniyle gerçek usul, yani bilanço esası ve zirai işletme hesabı esası kapsamına girmeyen
çiftçilerin zirai kazançları açısından kaynakta tevkif edilen gelir vergisi ile yetinilir ve bu
kazanç için beyanname verilmesi gerekmez.

8.2.1.2. G.V.K.’nın 75. Maddesinin (15) Ve (16) Numaralı Bentlerinde
Yazılı Menkul Sermaye İratları
Beyanname verilmesi gerekmeyen bir başka gelir, G.V.K.’nın 75. maddesinin 15. ve
16. bentleri kapsamında yer alan gelirlerle ilgilidir. Bunlar, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları,
yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; on yıl süreyle prim, aidat veya
katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte
bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve
sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet ve tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler ile bireysel emeklilik sisteminden emeklilik
hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle
ayrılanlara yapılan ödemelerdir.

8.2.1.3. Kazanç Ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısmı
G.V.K.’da yer alan gelir unsurları ile ilgili olarak ekonomik, sosyal, kültürel veya idari
nedenlerle çeşitli istisnai düzenlemelere yer verilmiştir. Mükellefin elde etmiş olduğu gelirin,
yasanın öngördüğü istisna haddi içinde kalması durumunda beyanname verilmemesi, istisna
düzenlemesinin niteliğine uygun bir yaklaşımdır. Ancak gelir unsurlarından ilk altısı sürekli
nitelik taşır ve bu ilk altı gelir unsurundan; ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek
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usulde vergiye tabi olanların kazanç elde etmeseler dahi beyanname vermek zorunlulukları
vardır.

8.2.2. Tek İşverenden Alınmış ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş
Ücretler
4962 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme çerçevesinde, tek işverenden alınmış ve
kaynakta vergilendirilmiş olan ücretlerin beyanı söz konusu değildir.

8.2.3. Tevkifata Tabi Tutulmuş Olan; Birden Fazla İşverenden Elde
Edilen Ücretler, Menkul Sermaye İratları ve Gayrimenkul Sermaye İratları
Vergiye tabi gelir toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı
aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde
edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname
verilmesi gerekmez.
Birden fazla işverenden ücret alınması halinde; birden sonraki işverenden alınan
ücretlerin toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmıyor ise,
tamamı kaynakta vergilendirilmiş ücretleri için de beyanname verilmesi gerekmez. Aksi
takdirde, yani birden sonraki işverenden alınmış olan ücretler toplamının, tarifenin ikinci dilimi
tutarını aşması durumunda, ücretler için beyanname verilmesi yoluna gidilir.

8.2.4. G.V.K.’nın
Vergilendirilen Gelirler

Geçici

67.

Maddesi

Uyarında

Kaynakta

G.V.K.’ya 5281 sayılı Kanunla eklenen, 5436, 5527 ve 5615 sayılı Kanunlarla değişik
Geçici 67. madde hükmüne göre; 1.1.2006 ile 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere,
menkul kıymetler ile sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması nedeniyle
elde edilen gelirlerle ilgili olarak, esas itibarıyla kaynakta vergilendirme sistemi
benimsenmiştir. Bu gelirler açısından, beyan uygulaması kaldırılmış ve isteğe bağlı beyan
uygulamasına yer verilmiştir. Toplamı 1.400 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına
konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, beyannamede toplamaya dahil edilmez.

8.2.5. Dar Mükellefiyette, Tamamı Türkiye’de Tevkif Suretiyle
Vergilendirilmiş Olan; Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Menkul Ve
Gayrimenkul Sermaye İratları ile Diğer Kazanç ve İratlar
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8.3. Mahsuplar Ve İndirimler
8.3.1. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu
Zararların kârlara takas ve mahsubu, G.V.K.’nın 88. maddesinde düzenlenmiştir.
Gelirin toplanmasında; gelir kaynaklarının bir bölümünden ortaya çıkan zararların, diğer
kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup edilmesi yoluna gidilir. G.V.K.’nın 80. maddesinde
yazılı diğer kazanç ve iratlar, bu uygulamadan yararlanamaz. Beş yıl içinde mahsup edilemeyen
zarar bakiyesi, izleyen yıllara taşınamaz. Ayrıca, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında,
sermayede ortaya çıkan eksilmeler, zarar olarak işlem görmez.

8.3.2. Sigorta Primleri
Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla
mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si
ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri
(Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi
nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve
ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş
bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim
kendi gelirlerinden indirilir).

8.3.3. Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi
şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık
harcamaları.

8.3.4. Engellilik İndirimi
Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan
edilen gelirlerine, 31. maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden
bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat
matrahı dahil) da yararlanır.).

8.3.5. 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 indirilebilir.
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere
bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)
kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,
huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya
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bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut
tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış
ve yardımların tamamı indirilebilir.
Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik
giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı indirilebilir.
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu
yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve
bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;
- Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası
organizasyonların gerçekleştirilmesine,
- Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut
olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür,
film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla
üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin
hazırlanması, bunlarla ilgili deneme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve
yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
- Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz
kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon
projeleri yapılması ve nakil işlerine,
- Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
- Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize
ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
- Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır
kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel e sanatları alanlarındaki
ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve
güvenliklerinin sağlanmasına,
- Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el
sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya
uygulama merkezleri, atölye, stüdyo v film platosu kurulması, bakım ve onarımı,
her türlü araç ve teçhizatı tedariki ile film yapımına,
- Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro opera, bale ve
konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendi tesislerin yapımı, onarımı
veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her
türlü bağış ve yardımların %100’ü indirilebilir.

8.3.6. Sponsorluk Harcamaları
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için
tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si.
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8.3.7. Ar-Ge İndirimi
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve
bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü oranında
hesaplanacak Ar-Ge indirimi.
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve
tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi
kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi
hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan
yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil
eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa V.U.K. hükümlerine göre Takdir
Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

8.3.8. Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar
Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya nakdî bağışların tamamı.

8.3.9. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Bağışlar
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine
makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

8.3.10. Girişim Sermayesi Fonu
V.U.K.’nın 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların
beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.

8.3.11. Dar Mükellefler
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunanlara, Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık,
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri
saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve
denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş
olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri
kazancın %50’si indirilebilir.

8.3.12. Engelliler
1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı
işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal
engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin
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yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (indirim, her bir engelli çalışan
için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için
asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamaz.).

8.4. Matrahtan Ve Gelir Unsurlarından İndirilemeyecek Ödemeler
(G.V.K. M. 90)
Gelir vergisine tabi tutulacak gelirin belirlenmesi bakımından, bazı ödemelerin indirimi
kabul edilmez. Gelirin vergiye tabi tutarının tespitinde; gelir vergisinin ve diğer şahsi vergilerin,
vergi cezaları ile para cezalarının, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri gereğince ödenen
cezalar, gecikme zamları ile faizlerin indirilmesi söz konusu değildir. Ayrıca V.U.K.
hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri için de indirim imkanı tanınmamıştır.

8.5. Gelir Vergisi Tarifesi Ve Hesaplaması (G.V.K. M. 103)
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesi, artan oranlı olarak
düzenlenmiş olup, vergilemede yatay ve dikey adaleti sağlama amacına hizmet eder.
Vergi Dilimi (Matrah)

Vergi Oranı

12.000 TL’ye kadar

% 15

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

% 20

%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin
29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası

% 27

66.000 TL’den 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

Tablo 1. Gelir Vergisi Tarifesi (G.V.K. m. 103)
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Uygulamalar
1. Gelir Vergisi Beyanı ve Gelir Vergisinin Hesaplanması
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Uygulama Soruları
1. Mükellef A’nın yıllık gelirleri şu şekildedir:
İşyeri kirası (G.Safi) 20.000 TL, Devlet tahvili faizi 3.000 TL, Ücret (Tek işverenden)
8.000 TL, Miras payı 30.000 TL, Serbest Meslek Kazancı 10.000 TL.
Bu mükellefin beyan etmesi gereken gelirini ve ödemesi gereken gelir vergisini
hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; gelirin toplanması ve beyanı ile ilgili genel ilkeler olarak gelir vergisinin
üniter yapısını, beyanname çeşitlerini, beyannameye dahil edilecek gelirlerin neler olduğunu,
beyan edilen gelir üzerinden yapılabilecek indirimleri ve indirilmesi kabul edilmeyen
ödemeleri, nihayetinde gelir vergisi hesaplamasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Gelir vergisi neden üniter karaktere sahiptir?
2- Gelir vergisinde beyanname çeşitlerini anlatınız.
3- Vergisi kaynakta kesilen gelirler beyannameye dahil edilir mi? Neden?
4- Beyan edilen gelir üzerinden kanunen izin verilen indirimler nelerdir?
5- Beyan edilen gelir üzerinden indirilmesi kabul edilmeyen ödemeler nelerdir?
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9. KURUMLAR VERGİSİ – I (KONU, MÜKELLEFİYET, MUAFİYET
VE İSTİSNALAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kurumlar Vergisinin Konusu
9.2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri
9.2.1. Sermaye Şirketleri
9.2.2. Kooperatifler
9.2.3. İktisadî Kamu Kuruluşları
9.2.4. Yabancı Kamu İdare Ve Müesseselerine Ait İktisadi İşletmeler
9.2.5. Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
9.2.6. İş Ortaklıkları
9.3. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet
9.4. Kurumlar Vergisinde Muaflıklar
9.4.1. Kamu İdare Ve Müesseseleri Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim, Kültür,
Sanat, Sağlık ve Sosyal Nitelikli Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
9.4.2. Fuarlar, Sergiler Ve Panayırlar
9.4.3. Kreşler ve Konukevleri
9.4.4. Sosyal Güvenlik Kurumları
9.4.5. Resim Ve Harç Alma Yetkisine Sahip Kamu Kuruluşları
9.4.6. Diğer Kuruluşlar
9.4.7. Yerel Yönetim Kuruluşları İle Bunların Birlikleri Tarafından İşletilen
Veya Bunlara Bağlı Bazı İşletmeler
9.4.8. İdman Ve Spor Müesseseleri
9.4.9. Kooperatifler
9.4.10. Kredi Teminatı Sağlayan Kuruluşlar
9.4.11. Bilimsel Ar-Ge Kurumları
9.4.12. Sanayi Sitelerine Altyapı Amaçlı Kurulan İşletmeler
9.5. Kurumlar Vergisinde İstisnalar
9.5.1. İştirak Kazançları İstisnası
9.5.2. İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna
9.5.3. Emisyon Primi Kazancı İstisnası
9.5.4. Bazı Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kazançları İle İlgili İstisna
9.5.5. Taşınmazlar Ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri Ve
Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası
9.5.6. Bankalara Veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara
Tanınan İstisna
9.5.7. Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası
9.5.8. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik
Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna
9.5.9. Eğitim Tesisleri İle Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde
Edilen Kazançlara İlişkin İstisna
9.5.10. Risturn İstisnası
9.5.11. Diğer Konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gelirin vergilendirilmesinde neden ayrı bir kurumlar vergisine gereksinim vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve
interaktif
Kurumlar
Vergisinin Kurumlar Vergisinin gelir Metinler
vergisinden farklılıkları ve materyaller ile konular daha
Konusu ve Mükellefleri
benzer yanlarını, kurumlar kolay anlaşılabilir.
vergisinin
konusu
ve
mükelleflerini
öğrenip
karşılaştırabilmek
Kurumlar
Muaflıklar

ve
interaktif
Vergisinde Kurumlar Vergisi ödeme Metinler
yükümlülüğü kısmen ya da materyaller ile konular daha
tamemen
olmayan kolay anlaşılabilir.
mükellefleri tespit edebilmek

Kurumlar
İstisnalar

ve
interaktif
Vergisinde Kurumlar Vergisinin kısmen Metinler
ya da tamamen kapsamı materyaller ile konular daha
dışında
kalan
konuları kolay anlaşılabilir.
öğrenebilmek
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Anahtar Kavramlar





İştirak Kazancı
Emisyon Primi
Rüçhan Hakkı
Risturn İstisnası
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Giriş
Kurumlar vergisi, 10.6.1949 tarih ve 5422 sayılı kanunla vergi sistemimize girmiştir.
Günümüze dek çeşitli kanuni düzenlemelerle önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Kurumlar vergisi, vergi ödeme gücüne ulaşma araçlarından biri olan “ayırma kuramı”
çerçevesinde önem arz eder. Genel ve objektif nitelikli olan kurumlar vergisi, piyasa şartlarında
yansıtılma olanağı bulunan bir dolaylı vergidir.
Kurumlar vergisinin 2013 yılı itibariyle gelir vergileri hasılatı içindeki payı %31,2,
toplam vergi gelirleri hasılatı içindeki payı da %8,9’dur.
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9.1. Kurumlar Vergisinin Konusu (K.V.K. M. 1)
Kurumlar vergisi, kurum kazancının safi tutarı üzerinden alınır. Gelir vergisi
incelenirken ele alınan yedi gelir unsuru, bir kurum tarafından elde edildiğinde, kurumlar
vergisinin konusunu oluşturur.
Bireylerin sahip oldukları ekonomik güçlerini biraraya getirmek suretiyle ortaklıklar
kurmaları, bireysel güçlerine oranla ekonomik bakımdan daha güçlü bir konuma gelmelerini
sağlar. Bu gücün vergi açısından kavranması gereği, kurumlar vergisi uygulaması ihtiyacını
ortaya çıkarır.
Kurum hukuki statüsünün varlığı, kurumu yeni yatırımları için kredi bulabilme ve
gerektiğinde sermaye piyasasına açılıp kaynak yaratabilme açısından bir gerçek kişiye göre
daha avantajlı bir konuma taşır. Öte yandan kurumlaşmanın getirdiği sınırlı sorumluluk
sayesinde ortaklar, kurumun olası zararına karşı sermaye payları oranında sorumlu olarak,
gerçek kişilerde var olan sınırsız sorumluluğun dezavantajından da korunmuş olurlar.

9.2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri (K.V.K. M. 2)
9.2.1. Sermaye Şirketleri
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer
nitelikteki yabancı kurumlar, sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye
Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar,
sermaye şirketi sayılır.

9.2.2. Kooperatifler
Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer
nitelikteki yabancı kooperatifler, kurumlar vergisi mükellefi sayılır.

9.2.3. İktisadî Kamu Kuruluşları
Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait
veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî,
sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşudur.

9.2.4. Yabancı Kamu İdare Ve Müesseselerine Ait İktisadi İşletmeler
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu
maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu
kuruluşu gibi değerlendirilir.

142

9.2.5. Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin
birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki
yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında
sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.
İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı
gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin
olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin
bulunmaması, mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti
karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi,
bunların iktisadi niteliğini değiştirmez.

9.2.6. İş Ortaklıkları
Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da
gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak
amacıyla kurdukları ortaklıklardan, bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş
ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.

9.3. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Şekilleri (K.V.K. M. 3)
Kurumlar vergisinde tam mükellefiyet, K.V.K.’nın 1. maddesinde sayılı kurumlardan,
kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunma halidir. Tam mükellef kurumlar, gerek Türkiye
içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
Kurumlar vergisinde dar mükellefiyet ise, K.V.K.’nın 1. maddesinde sayılı
kurumlardan, kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmama halidir. Türkiye’de
büro-acente bazında hizmet veren dar mükellefler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları
üzerinden vergilendirilirler.
Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur:
a) V.U.K. hükümlerine uygun Türkiye’de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran
yabancı kurumlar tarafından, bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde
edilen ticarî kazançlar,
b) Türkiye’de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar,
c) Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları,
ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de kiralanmasından elde edilen iratlar,
d) Türkiye’de elde edilen menkul sermaye iratları,
e) Türkiye’de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.
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Kanunî merkez, vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana
statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise, iş bakımından
işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

9.4. Kurumlar Vergisinde Muaflıklar (K.V.K. M. 7)
9.4.1. Kamu İdare Ve Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim,
Kültür, Sanat, Sağlık ve Sosyal Nitelikli Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel
sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul
atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları,
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri
ve benzeri kuruluşlar.
Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi
etmek amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi,
hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin
kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.
Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım
sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine
ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.

9.4.2. Fuarlar, Sergiler Ve Panayırlar
Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal
veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.

9.4.3. Kreşler ve Konukevleri
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine
hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile
askerî kışlalardaki kantinler.

9.4.4. Sosyal Güvenlik Kurumları
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.

9.4.5. Resim Ve Harç Alma Yetkisine Sahip Kamu Kuruluşları
Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.
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9.4.6. Diğer Kuruluşlar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
ve Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay
karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli
ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 3. maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.
Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga
Matbaası, Milli Piyango İdaresi, Askeri Fabrika ve Atölyeler.

9.4.7. Yerel Yönetim Kuruluşları İle Bunların Birlikleri Tarafından
İşletilen Veya Bunlara Bağlı Bazı İşletmeler
İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, kesim, taşıma ve muhafaza
işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.
Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı
içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine
ait tarım işletmeleri.

9.4.8. İdman Ve Spor Müesseseleri
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor
kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor
faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.

9.4.9. Kooperatifler
Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye
üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay
verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı
kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya
konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen
uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar
yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen
gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13. maddesine göre bunlarla ilişkili
olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara
yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan
yapı kooperatifleri.
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9.4.10. Kredi Teminatı Sağlayan Kuruluşlar
Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği
anlaşmaları çerçevesinde, yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip
oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran
kurumlar.

9.4.11. Bilimsel Ar-Ge Kurumları
Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kuruluşlar (Bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine
ilişkin şartlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).

9.4.12. Sanayi Sitelerine Altyapı Amaçlı Kurulan İşletmeler
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.
28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan
varlık kiralama şirketleri.

9.5. Kurumlar Vergisinde İstisnalar (K.V.K. M. 8)
9.5.1. İştirak Kazançları İstisnası
a) Yurt İçi İştirak Halinde: İştirak eden kurum, sahip olduğu sermayesini başka bir
kuruma koyan ana kurum olup, iştirak edilen kurum da başka kurumun sermayesini kabul eden
yavru kurumdur. İştirak edilen gelire ise iştirak kazancı denir. İştirak edilen kurum,
dağıtılmayan kazanç üzerinden kurumlar vergisini öder, sonra kâr payını hissesi oranında ana
kuruma dağıtır. İştirak edilen kurumda vergilendirilen kazancın, iştirak eden kurumda tekrar
vergilendirilmesinin önlenmesi için, iştirak kazançları istisnasına yer verilmiştir.
İstisnadan yararlanan kurum, iştirak eden tam ya da dar mükellef olabilen ana
kurumdur. İştirak edilen kurum ise tam mükellef olmalıdır. Bu durumda;
- Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılım,
- Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu
senetleri ile diğer intifa senetleri ve
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- Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri nedeniyle iştirak kazançları elde edilir. Bu
iştiraklerde ortaya çıkan iştirak kazancı, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen
kâr payları istisnadan yararlanamaz.
b) Yurtdışından İştirak Halinde: Kurumlar vergisi mükellefinin kanuni ve iş merkezi
Türkiye’de bulunmayan şirketlerin sermayesine iştirakleri sonucu elde edilen kazançlar,
kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu türde iştirak kazançlarının taşıması gereken şartlar
şunlardır:
- İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az
%10’una sahip olması,
- Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl
süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç
kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip
olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.),
- Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden
ödenen vergiler dahil, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları
uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması;
iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya
sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen
kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
- İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi.
Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için de,
ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulması, özel amaç için kurulduğunun ana
sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şartıyla, söz
konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar, yukarıdaki koşullar aranmaksızın
Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir.

9.5.2. İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin
İstisna
Bu istisna ile kurumların iştirak hisselerinin satışı suretiyle bağlı değerlerinin çözülmesi
ve böylece oluşan kaynakların kurum faaliyetinde kullanılarak, kurumların borçlanma yoluna
gitmeden kendi öz kaynakları ile faaliyetlerini devam ettirebilmeleri amaçlanmıştır.
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İştirak hisseleri, yurtiçi ve yurtdışı iştirak hisseleri olabilir. Yurtiçi iştirak hisselerinde
istisna kısmidir, kazancın %75’i istisna edilir. İstisna, kurucu senetleri 1 , intifa senetleri 2 ve
rüçhan hakları satışından doğan kazançları da kapsar.
En az tam iki yıl süreyle kurumun aktifinde yer alan iştirak hisselerinin satış bedelinin,
satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilmesi ve satıştan elde edilecek
kazancın, istisnadan yararlanan kısmının beş yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması
şartı ile istisnadan yararlanılabilir.
Yurtdışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların tamamı istisna edilmiştir.
İstisnadan yararlanma şartları şunlardır:
- İstisnadan yararlanacak kurum tam mükellef olmalıdır.
- İştirak edilen kurum, anonim şirket veya limited şirket olmalıdır.
- İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmamalıdır.
- İştirak payını elinde tutan kurumun, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az
%10’una sahip olmalıdır: %10 iştirak oranının, kazancın elde edildiği tarihten geriye doğru
kesintisiz olarak bir yıl süreyle devam ettirilmiş olması da şarttır.
- İştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payı kesintisiz olarak en az
bir yıl süre ile elde tutulmalıdır.
- İştirak edilen kurumun en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışındaki aktif toplamı, %75
ve daha fazla olmalıdır.
- Satışa konu iştirak hisselerini, elden çıkarma tarihi itibarıyla en az iki tam yıl (730
gün) süreyle aktifinde tutmuş olmalıdır.
- İştirak kazancının (kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen
vergiler de dahil olmak üzere) iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları
uyarınca en az %15 oranında; iştirak edilen yabancı kurumun esas faaliyet konusunun
finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması
durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az
Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında, gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi
yükü taşıması,
- İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekmektedir.

9.5.3. Emisyon Primi3 Kazancı İstisnası
Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları
payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı, kurumlar vergisinden istisnadır. Bir başka deyişle

Kurucu senetleri: Kuruculara, safi kazançtan ya da tasfiye artığından ya da yeni çıkarılacak hisse senetlerinden
öncelikle alma hakkı (rüçhan hakkı) tanıyan senetlerdir.
2
İntifa senetleri: Sermayenin bir payını temsil etmek üzere, çeşitli kişilere bazı ayrıcalıklar tanıyan senetlerdir.
İntifa senetleri bir ortaklık hakkını temsil etmezler. Ortaklık sermayesinin belli bir oranına eşit olmadıkları için de
itibari değerleri yoktur ve hisse senedi sayılmazlar.
3
Anonim şirketlerin kuruluş ya da sermaye arttırımları sırasında çıkardıkları hisse senetleri iken, üzerinde yazılı
nominal ya da itibari değerden daha fazla bir değere satılması halinde ortaya çıkan farktır.
1
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payların itibari değerin üzerinde bir bedelle elde çıkarılması halinde oluşan kazançlar, kurumlar
vergisinden istisna edilir.

9.5.4. Bazı Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kazançları İle İlgili
İstisna
Aşağıda yazılı fon veya ortaklıkların kazançları Türkiye’de kurulmuş olmaları şartıyla,
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna, fon ve ortaklıkların söz konusu kazançları
üzerinden kesinti yoluyla vergi alınmasına engel değildir.
1- Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
doğan kazançları: Türkiye’de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler
yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir. Fon veya ortaklık portföyünde, döviz veya dövize endeksli kıymetlerin bulunması,
istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmez.
2- Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı
yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları: Dolayısıyla bu
alt bent kapsamına giren kazançların belirlenmesinde, kazancı elde eden fon ve ortaklıkların
portföy yapısına bakılacaktır. Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak;


Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası
araçlarına yatırmış fon ve ortaklıklar "Altın fonu veya ortaklığı",



Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu
madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fon ve ortaklıklar ise "Kıymetli
madenler fonu veya ortaklığı" olarak kabul edilecektir.
3- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları ,
4- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
5- Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
6- Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.

9.5.5. Taşınmazlar Ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa
Senetleri Ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası
İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir
şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir.
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 edilir. Taşınmazların; kaynak
kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012
tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
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kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal
kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın
devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu
taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan
kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında
tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar
tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde
başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan
devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

9.5.6. Bankalara Veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle
Bankalara Tanınan İstisna
Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonuna 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.

9.5.7. Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası
Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde
ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır.
1- Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
2- Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması,
3- Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin
sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi
kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.
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9.5.8. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik
Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna
Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir.
K.V.K.’nın 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, kurumların yurt dışında
bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri 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, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi
temsilcileri 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.

9.5.9. Eğitim Tesisleri İle Rehabilitasyon
İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

Merkezlerinin

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim,
ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar
ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere
bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara kurumlar vergisi
istisnası uygulanır.

9.5.10. Risturn4 İstisnası
Kooperatiflerde risturn istisnası düzenlenmiş olup tüketim, üretim ve kredi
kooperatiflerinin ortakları için hesapladıkları risturnlar (ilgili alt bentlerde belirtilen bazı
koşullar altında) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Kooperatiflerde, ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri tutarlardan
harcanmayarak iade edilen kısımlar da, kooperatifin türüne bakılmaksızın istisnadan yararlanır.
Aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;
1- Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını
karşılamak için satın aldıkları malların değerine,
2- Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften
üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,

Risturn, kooperatiflerin ortakları ile yaptığı muamelelerden doğan kârların, ortaklara kooperatifle yaptıkları
muameleler nispetinde dağıtımıdır.
4
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3- Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere göre hesapladıkları
risturnlar.
Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı
değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.
Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık
statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü
uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş
hacmine olan oranı esas alınır.

9.5.11. Diğer Konular
K.V.K.’da m. 5/A ile 2012 yılındaki bir düzenleme sonucu, yabancı fon kazançlarının
vergilendirilmesi hususu yeniden ele alınmıştır. Bu Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen yabancı fonların, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen portföy yöneticiliği yetki
belgesine sahip tam mükellef şirketler aracılığıyla, organize bir borsada işlem görsün veya
görmesin her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmesi, varant, döviz, emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, kredi ve benzeri
finansal varlıklar ve kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemlerinden elde ettikleri
kazançları nedeniyle yöneticiliği yapanlar; söz konusu fonlar için daimi temsilci, bunların
işyerleri de bu fonların işyeri veya iş merkezi sayılmaz. Bu kazançlar için beyanname verilmez,
diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde, bu kazançlar beyannameye dahil
edilmez.
K.V.K.’da 2014 yılında bir başka düzenleme sonucu madde 5/B ile sınai mülkiyet
haklarında istisna getirilmiştir. Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; a) Kiralanması
neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen
kazançların, c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen
kazançların, ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen
ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen
kısmının %50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal
edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar
için de uygulanır.
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Uygulamalar
1. Kurumlar Vergisinde İştirak Kazançları İstisnası
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Uygulama Soruları
1. Bir anonim şirketinin 2014 yılı kazancı 50.000 TL’dir. Bu kazancın 15.000. TL’si
başka bir anonim şirkete iştirakten dolayı sağlanmıştır. Bu şirketin 2014 takvim yılı kurumlar
vergisi matrahını hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; gelir üzerinden alınan vergilerin bir türü olup, tüzel kişilerin kurum
kazancını vergilendiren Kurumlar Vergisini ele aldık. Bu çerçevede kurumlar vergisinin
konusuna giren unsurları, mükellefiyet şeklini, çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasi gerekçelerle
kurumlar vergisinde yer alan muafiyet ve istisnaları öğrendik.
Kurumlar Vergisi ile ilgili ele alınacak konular, izleyen ünitede devam edecektir.
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Bölüm Soruları
1- Kurumlar vergisinin özellikleri nelerdir?
2- Kurumlar vergisinde tam ve dar mükellefiyet tanımlarını yapınız.
3- İktisadi kamu kuruluşlarının kurumlar vergisi mükellefiyetlerini kısaca
anlatınız.
4- Yurdışından iştirak halinde elde edilen iştirak kazançlarının kurumlar
vergisinden istisna edilmesi hangi şartlara bağlıdır?

5- Aşağıdaki kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
a-Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
doğan kazançları
b-Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere
dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan
kazançları
c- Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları
d-Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, Gayrimenkul
yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, Emeklilik yatırım fonlarının
kazançları
e-Hepsi
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10. KURUMLAR VERGİSİ – II (BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kurumlar Vergisinin Beyanı
10.2. Kurumlar Vergisinin Tarhı
10.3. Kurumlar Vergisinde İndirilecek Giderler
10.3.1. G.V.K. m. 40’da İndirilmesi Kabul Edilen Giderler
10.3.2. Menkul Kıymet İhraç Giderleri
10.3.3. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
10.3.4. Genel Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler İle Birleşme, Devir,
Bölünme, Fesih Ve Tasfiye Giderleri
10.3.5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın
Kâr Payı
10.3.6. Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Payları
10.3.7. Sigorta Teknik İhtiyatları
10.4. Zarar Mahsubu Ve Diğer İndirimler
10.4.1. Zarar Mahsubu
10.4.2. Diğer indirimler
10.4.2.1. Ar-Ge İndirimi
10.4.2.2. Sponsorluk Harcamaları
10.4.2.3. Bağış ve Yardımlar
10.4.2.3.1. %5’inin İndirilebileceği Bağış ve Yardımlar
10.4.2.3.2. %100’ünün İndirilebileceği Bağış ve Yardımlar
10.4.2.4. Girişim Sermayesi Fonu
10.4.2.5. Yurtdışı Hizmetler Kazancı
10.4.2.6. Engelli Çalışan İndirimi
10.5. Kanunen Kabul Edilmeyen İndirimler
10.5.1. Gelir Vergisi Açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ve Ödemeler
10.5.2. Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler
10.5.3. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları
Ve Benzeri Giderler
10.5.4. Transfer Fiyatlandırması (Örtülü Kazanç Dağıtımı)
10.5.5. Her Türlü Yedek Akçeler
10.5.6. Her Türlü Para ve Vergi Cezaları, Gecikme Zam ve Faizleri
10.5.7. Menkul Kıymetlerin İtibari Değerin Altında Satışından Doğan Zarar ile
Ödenen Komisyon vb. Giderler
10.5.8. Bazı Taşıtların Gider ve Amortismanları
10.5.9. Bazı Tazminatlar
10.5.10. Her Türlü Alkol Ve Alkollü İçkiler İle Tütün Ve Tütün Mamullerine
Ait İlan Ve Reklam Giderleri
10.5.11. Yabancı Kaynaklara Ait Finansman Giderleri
10.6. Kurumlar Vergisinin Oranı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kurumlar vergisi kanuni oranı nedir? Hangi yıl değişikliğe uğramıştır? Sizce
gerekçeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve
interaktif
Kurumlar
Vergisinin Kurumlar vergisinin beyan Metinler
Beyanı, Tarhı ve Kurum türlerini, verginin tarhına materyaller ile konular daha
ilişkin hükümleri ve kazanç kolay anlaşılabilir.
Kazancının Tespiti
tespitini açıklayabilmek
Kurumlar
İndirimler

ve
interaktif
Vergisinde Kurumlar vergisinde beyan Metinler
edilecek
gelirden materyaller ile konular daha
yapılabilecek yasal indirim kolay anlaşılabilir.
türlerini öğrenebilmek

Kurumlar
Oranı

ve
interaktif
Vergisinin Kurumlar vergisinin oranını Metinler
ve
vergi
borcunu materyaller ile konular daha
hesaplayabilmek
kolay anlaşılabilir.
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Anahtar Kavramlar





Örtülü Sermaye
Transfer Fiyatlandırması
Örtülü Kazanç Dağıtımı
Girişim Sermayesi Fonu
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Giriş
Kurumlar Vergisi, gelir üzerinden alınan bir vergidir. Gelir vergisinde gördüğümüz 7
gelir unsurunu bir gerçek kişinin elde etmesi halinde gelir vergisi ortaya çıkarken, bir kurumun
elde etmesi halinde ise kurumlar vergisi mükellefiyeti doğar. Gelir ve Kurumlar vergilerinin
konularının benzerlikleri yanında, uygulamaları da birbirlerine önemli ölçüde benzer. Safi
kurum kazancının belirlenmesinde gelir vergisinin ticari kazanç hakkındaki hükümleri dikkate
alındığı gibi, kurumlar vergisi mükelleflerinin gerçek usulde kazanç tespitine ilişkin hükümleri
de paralellik gösterir. Öte yandan gelir vergisinde beyan esası ve verginin tarhına ilişkin
hükümlerde de kurumlar vergisi açısından benzerlikler söz konusudur.
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10.1. Kurumlar Vergisinin Beyanı (K.V.K. M. 14)
Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.
Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.
Kurumlar vergisinde iki tip beyanname söz konusudur. İlki kurumların mükellef
sıfatıyla kazançlarını bildirmeye yönelik olan Kurumlar Vergisi Beyannamesi, diğeri Özel
Beyannamedir.
Aynı zamanda yıllık olan Kurumlar Vergisi Beyannamesi, tam ve dar mükelleflerin
kazançlarını bildirmek için kullanılır. Özel beyanname, dar mükellef kurumların sadece diğer
kazanç ve iratlar kapsamındaki bazı gelirlerinin beyanını sağlar. Dar mükellef kurumların
verecekleri beyannamede bu kurumların K.V.K. m. 30’a göre dar mükelleflerden yapılan
kesintileri tabi tutulan kazanç ve iratların dahil edilmesi, ihtiyaridir.
Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel
kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden
her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı
beyanname verilir.
Özel beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren, 15 gün içinde verilir.
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın
1. gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerin
vergi dairesidir.
Dar mükellef kurumlarda muhatabın ülkeyi terk etmesi durumunda beyanname, ülkeyi
terkten 15 gün önce verilir.
Son olarak kurumlar vergisinde kurumların beyan ve ödeme dönemleri beklenmeden
verginin hızlı bir şekilde tahsil edilerek, vergi alacağının güvence altına alınmasını sağlayan
düzenleme, K.V.K. m. 15’e göre, Kurumlar Vergisi Muhtasar Beyannamesidir.

10.2. Kurumlar Vergisinin Tarhı (K.V.K. M. 16)
Kurumlar vergisinin matrahı, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi
kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde, G.V.K.’nın ticari
kazanç ile ilgili hükümleri uygulanır (K.V.K. m. 6).
Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Kendilerine özel hesap
dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir.
Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname
verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır.
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Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh olunur. Kurumlar
vergisi, bu Kanuna göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadî kamu kuruluşları ile
derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı
oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş
ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak
veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur.
Tarh işlemi, beyannamenin bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi ya da elektronik
ortamda gönderilmesi halinde geçerli günde, beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde ise,
postanın vergi dairesine geldiği günü izleyen üç gün içinde yapılır.

10.3. Kurumlar Vergisinde İndirilecek Giderler (G.V.K. M. 40 +
K.V.K. M. 8)
10.3.1. G.V.K. M. 40’da İndirilmesi Kabul Edilen Giderler
10.3.2. Menkul Kıymet İhraç Giderleri
10.3.3. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
10.3.4. Genel Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler İle Birleşme,
Devir, Bölünme, Fesih Ve Tasfiye Giderleri
10.3.5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Komandite
Ortağın Kâr Payı
10.3.6. Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen
Kâr Payları
10.3.7. Sigorta Teknik İhtiyatları:
Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta
sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar olarak muallak hasar ve tazminat
karşılıkları, kazanılmamış prim karşılıkları, hayat sigortalarında matematik karşılıklar,
dengeleme karşılığı ve bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço
döneminde aynen kâra eklenir.

10.4. Zarar Mahsubu Ve Diğer İndirimler (K.V.K. M. 9 Ve K.V.K. M.
10)
10.4.1. Zarar Mahsubu (K.V.K. m. 9)
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla
ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş
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yılların beyannamelerinde yer alan zararlar ile Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı
faaliyetlerden doğan zararlar indirilebilir.
Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi
veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç,
mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.

10.4.2. Diğer indirimler (K.V.K. m. 10)
10.4.2.1. Ar-Ge İndirimi
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve
bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü oranında
hesaplanacak "Ar-Ge indirimi", diğer indirimlerdendir.
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve
tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî
kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi
hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan
tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

10.4.2.2. Sponsorluk Harcamaları
21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü
edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları
için %50’si, indirim konusudur.

10.4.2.3. Bağış ve Yardımlar
10.4.2.3.1. %5’inin İndirilebileceği Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında
yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı,
indirilebilir.

10.4.2.3.2. %100’ünün İndirilebileceği Bağış ve Yardımlar
Yukarıdaki bentte sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi,
100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla
öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi
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ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet
İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor
Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan
harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış
ve yardımların tamamı.
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür
ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;
1- Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası
organizasyonların gerçekleştirilmesine,
2- Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut
olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset,
CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak
üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve
araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
3- Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
4- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon,
restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
5- Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
6- Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize
ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
7- Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
8- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları
ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
9- Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el
sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama
merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve
teçhizatının tedariki ile film yapımına,
10- Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve
konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya
modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve
yardımların % 100’ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına
kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.
11- Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık
aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.
12- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine
makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı.
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10.4.2.4. Girişim Sermayesi Fonu
Bilanço esasına tabi işletmelerin beyan ettikleri gelirin %10’unu aşmamak şartıyla
girişim sermayesi fonu indirilebilir.

10.4.2.5. Yurtdışı Hizmetler Kazancı
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik,
tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi
olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere
hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si
indirilebilir.

10.4.2.6. Engelli Çalışan İndirimi
Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş
gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi
ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü
oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile
uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt
tutarının % 150’sini aşamaz.).

10.5. Kanunen Kabul Edilmeyen İndirimler (G.V.K. M. 41 + K.V.K.
M. 11)
10.5.1. Gelir Vergisi Açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ve
Ödemeler (G.V.K. M. 41)
10.5.2. Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler
Bir işletmede toplam aktiften borçların çıkarılması ile bulunan sermaye, özsermayedir.
Sermaye bir kurumda elde edilen gelirden kâr payı aldığından, kâr yerine faiz hesaplanarak
veya ödenerek kârların vergi dışına çıkarılmasının önlenmesi gerekir. Söz konusu madde ile
vergi matrahının azalmasının önüne geçilir.

10.5.3. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faiz, Kur
Farkları Ve Benzeri Giderler (K.V.K. m. 12)
1- Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya
dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir
tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye
sayılır.
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2- Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin
eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun
olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi
kurumlarından yapılan borçlanmalar, %50 oranında dikkate alınır.
3- Bu maddenin uygulanmasında;
a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı
olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan
veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı
hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,
b) Öz sermaye, kurumun V.U.K. uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz
sermayesini, ifade eder.
4- Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin
edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan
temin edilen borçlanmalarda, en az %10 ortaklık payı aranır.
5- Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu
kişiler için topluca dikkate alınır.
6- Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz:
a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdî
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar,
b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve
finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya
tamamen kullandırdığı borçlanmalar,
c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan
borçlanmalar.
ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal
kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman
kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan
yaptıkları borçlanmalar.
7- Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan
tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç
veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla
dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce
yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü
sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler nezdinde buna
göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına
tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

10.5.4. Transfer Fiyatlandırması (Örtülü Kazanç Dağıtımı) (K.V.K. m.
13)
1- Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri
bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen
veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım,
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imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi,
ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım
ya da satımı olarak değerlendirilir.
2- İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu
gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı
olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade
eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil
yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi
sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir
vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde
bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan
kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.
3- Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda
tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici
kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.
4- Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri,
aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:
a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış
fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında
herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları
işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder,
b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin
makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder,
c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya
hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade
eder,
ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı
yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri
kullanabilir.
5- İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya
bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak
belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre
ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.
6- Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan
kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların
gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü
kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
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7- Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi
temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler
nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına
bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat
ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi
toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

10.5.5. Her Türlü Yedek Akçeler
Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa,
kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî
kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları
genel karşılıklar dahil).

10.5.6. Her Türlü Para ve Vergi Cezaları, Gecikme Zam ve Faizleri
Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme
zamları ve faizler ile V.U.K. hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.

10.5.7. Menkul Kıymetlerin İtibari Değerin Altında Satışından Doğan
Zarar ile Ödenen Komisyon vb. Giderler
Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı
kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile
bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

10.5.8. Bazı Taşıtların Gider ve Amortismanları
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.

10.5.9. Bazı Tazminatlar
Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî
zarar tazminat giderleri.
Ayrıca basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
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10.5.10. Her Türlü Alkol Ve Alkollü İçkiler İle Tütün Ve Tütün
Mamullerine Ait İlan Ve Reklam Giderleri
Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam
giderlerinin %50’si. Bakanlar Kurulu bu oranı %100’e kadar artırmaya veya sıfıra kadar
indirmeye yetkilidir.

10.5.11. Yabancı Kaynaklara Ait Finansman Giderleri
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan
gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca
kararlaştırılan kısmı.

10.6. Kurumlar Vergisinin Oranı
Kurumlar vergisi esas itibariyle tek oranlı tarifeye dayalı olarak uygulanmakla birlikte,
alınan çeşitli önlemler ile oran farklılaştırması yoluna gidilebilir. Bölgesel ve/veya sektörel
açıdan uygulanacak vergi oranları, sermaye birikimini özendirici ya da yönlendirici teşvikler
sayesinde bu bölge ile sektörlerde, kurumlaşma yaygınlaşır ve ekonomik büyüme üzerinde
olumlu etkiler oluşur.
Kurumlar vergisi oranı, 2006 yılına kadar kurum kazançları için %33 iken, bu tarihten
itibaren uluslararası vergi rekabetinin etkisi ve ülkemizde sermaye birikim sürecinin
hızlandırılması gibi ekonomik gerekçelerle, %20’ye indirilmiştir.
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Uygulamalar
1. Kurumlar vergisinde beyanname üzerinden gerçekleştirilecek indirimler.
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Uygulama Soruları
1. Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde gösterilmek şartıyla,
kurum kazancından yapılacak indirimler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde; kurumlar vergisinin beyanını, kazanç tespit yöntemi ve tarhını, safi
kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderleri ve kabul edilmeyen ödemeleri,
beyanname üzerinden yapılabilecek indirimleri, kurumlar vergisinin kanuni oranını ve verginin
hesaplanmasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde gösterilmek
şartıyla, kurum kazancından yapılacak indirimler nelerdir?
2- Bir anonim şirket, dolaysız ve sıkı bir iş ilişkisi içinde olduğu diğer bir şirketten
borç almış ve bunu sürekli olarak kullanmıştır. Bu borcun özsermayeye oranı
ise emsal şirketlere göre çok yüksektir. Bu borç için ayrıca faiz de ödenmiştir.
Bu borç ne olarak nitelendirilir?
3- Ne tür taşıtların harcamaları kurumlar vergisinde gider olarak gösterilebilir?
4- Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri
hangi yöntemlerle tespit edebilirler?
5- Transfer fiyatlandırması nedir? Kurumlar vergisi açısından bir örnekle
anlatınız.
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11. KATMA DEĞER VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. K.D.V.’nin Konusu
11.2. K.D.V.’nin Mükellefi
11.3. K.D.V.’de İstisnalar
11.3.1. Mal ve Hizmet İhracatı İstisnası
11.3.2. İhracat Teslimi Ve Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan
Hizmetler
11.3.3. Deniz, Hava ve Demiryolu Araçları İstisnası
11.3.4. Taşımacılık İstisnası
11.3.5. Diplomatik İstisnalar
11.3.6. İthalat İstisnası
11.3.7. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar İle Diğer İstisnalar
11.4. K.D.V.’de Matrah
11.5. K.D.V.’de Oran
11.6. K.D.V.’de Vergilendirme Dönemi ve Şekli
11.7. K.D.V.’de Beyan Esası
11.8. K.D.V.’nin Ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye'de ikâmet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri
malların teslimi anında tahsil edilen K.D.V.’nin alıcıya iadesi mümkün müdür? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

K.D.V.’nin
Mükellefi

Konusu

K.D.V.’de İstisnalar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve
interaktif
ve Katma Değer Vergisinin Metinler
konusunu
oluşturan materyaller ile konular daha
işlemlerin kapsamını, vergiyi kolay anlaşılabilir.
doğuran olayı ve mükellef
yapılarını öğrenebilmek
Katma Değer Vergisinin Metinler
ve
interaktif
ekonomik, sosyal ve siyasi materyaller ile konular daha
gerekçelerle
bünyesinde kolay anlaşılabilir.
bulunan
istisnaları
kavrayabilmek

ve
interaktif
K.D.V.’nin Tarhı ve Beyanı Bir tüketim vergisi olan Metinler
Katma Değer Vergisinin materyaller ile konular daha
matrahı,
beyanı
ve kolay anlaşılabilir.
ödenmesini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tüketim üzerinden alınan vergiler, tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan katma değer
vergisi ve benzeri genel tüketim vergileri ile sadece belirli bazı malları konu edinen özel tüketim
vergileri olarak ikiye ayrılır. Tüketim kalıbını etkileyen ve tüketim kalıbından etkilenen bu
vergiler, vergi sistemleri içinde hasılatları nedeniyle önemli yer tutarlar.
K.D.V., objektif nitelikli bir randıman vergidir. Piyasa şartlarına bağlı ve kanun
koyucunun da iradesine bağlı olarak yansıtılabilen, dolaylı nitelikte bir tüketim vergisidir.
İlk kez 1954 yılında Fransa’da uygulanmaya başlanan K.D.V.’yi ülkemiz 1985 yılında
vergi sistemine katmıştır. K.D.V., tüketim vergilerinin sadeleşmesine, oto-kontrole imkan
vererek gelir ve kurumlar vergisine ilişkin kazançların kayıt altına alınmasına yardımcı
olmuştur.
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11.1. K.D.V.’Nin Konusu (K.D.V.K. M. 1)
K.D.V.’nin konusunu oluşturan işlemler, Türkiye’de, devamlı olarak yapılan aşağıdaki
işlemlerdir:
1- Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler,
2- Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon
hizmetleri,
b) Spor - Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil), at yarışları ve
diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,
c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların
katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,
e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
f) G.V.K.’nın 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların
teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait
veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki
nitelikteki teslim ve hizmetleri,
h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler.
Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması,
bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları,
ikâmetgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup
olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye engel oluşturmaz.
İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından
yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeyi
etkilemez.

11.2. K.D.V.’Nin Mükellefi (K.D.V.K. M. 8)
K.D.V.’nin yansıması sonucu verginin mükellefi ile verginin yüklenicisi, bir başka
deyişle vergiyi ödeyen kişi aynı değildir. Örneğin tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerden
alınan K.D.V.’nin mükellefi, malı satan kişi veya kurumdur, ilke olarak da onun yüklenmesi
gerekir. Ancak uygulamada kanun koyucunun iradesi ile talep esnekliği düşük mallarda
yansıtma yoğun bir biçimde görülür ve satıcının kattığı değerin vergisini de tüketici öder.
K.D.V.’nin mükellefleri, aşağıda sıralanmıştır:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
Spor-Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat
müdürlükleri,
At yarışları veya diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler,
1. maddenin 3. fıkrasının (c) bendine giren hallerde, bunları tertipleyenler veya
gösterenler,
G.V.K.’nın 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya
benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma
değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu
oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.
Katma Değer Vergisinde vergi sorumlu ise (K.D.V.K. m. 9); mükellefin Türkiye içinde
ikâmetgahının, işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli
görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla,
vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı, verginin ödenmesinden sorumlu
tutabilir.

11.3. K.D.V.’De İstisnalar
11.3.1. Mal ve Hizmet İhracatı İstisnası (K.D.V.K. m. 11)
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler,
b) Türkiye’de ikâmet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri
malların teslimi anında K.D.V. tahsil edilir. Ancak, gümrükten malın çıkışı anında
fatura veya belgenin ibrazında, tahsil edilen K.D.V. iade olunur.

11.3.2. İhracat Teslimi Ve Yurtdışındaki Müşteriler İçin Yapılan
Hizmetler (K.D.V.K. m. 12)
Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş
olmalıdır:
a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye yapılmalıdır,
b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye
vasıl olmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurtdışındaki alıcı adına hareket
eden yurtdışındaki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde
değerlendirilmesi, durumu değiştirmez.
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Yurtdışındaki müşteri tabiri; ikâmetgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında olan
alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir firmanın yurtdışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren
şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi
için, aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,
b) Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır.

11.3.3. Deniz, Hava ve Demiryolu Araçları İstisnası (K.D.V.K. m. 13)
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.
a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların inşaası, tadili,
onarımı ve bakımına ilişkin teslim ve hizmetler,
b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanları işletmeleri tarafından
yapılan hizmetler.

11.3.4. Taşımacılık İstisnası (K.D.V.K. m. 14)
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.
Bu istisna, ikâmetgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan
mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

11.3.5. Diplomatik İstisnalar (K.D.V.K. m. 15)
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan
teslim ve hizmetler,
b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve
bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler.

11.3.6. İthalat İstisnası (K.D.V.K. m. 16)
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,
b) Gümrük Kanunu’nun 7. maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13,
119 ve 132. maddelerinde yazılı olup, Gümrük Vergisi’nden muaf ve müstesna olarak ithal
edilen eşyanın mezkur maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali,
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c) Transit aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge
rejimlerinin uygulandıkları mal ve hizmetler,
Gümrük Kanunu’nun 132. maddesine göre geri gelen eşya dışarıda bir ameliyeye tabi
tutulduğu veya asli kısmına bir ilave yapıldığı takdirde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya
dahil değildir.

11.3.7. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar İle Diğer İstisnalar
(K.D.V.K. m. 17)
1- Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar: Genel ve katma bütçeli daireler, il özel
idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli
kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve
yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı
yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri, tiyatro, konser salonu,
kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek
suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri.
2- Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar: Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane,
nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline
mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji,
seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve
sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek
veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ve bu kurum
ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslimler ile ifa edilen hizmetler.
3- Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar: Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş
amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile harp silah, araç, teçhizat, makina,
cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaların
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile
Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi.
4- Diğer İstisnalar: G.V.K.’ya göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve
hizmetler ile G.V.K.’ya göre vergiden muaf olan küçük çiftçiler tarafından yapılan teslim ve
hizmetler, G.V.K. 81. ve K.V.K. 37 ve 39. maddelerinde belirtilen işlemler, iktisadi işletmelere
dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, B.S.M.V. kapsamına giren işlemler,
Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler, külçe altın, döviz, para,
damga pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri, zirai sulama amaçlı su teslimleri, kamu
kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler.
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11.4. K.D.V.’De Matrah (K.D.V.K. M. 20)
K.D.V.K. m. 20’ye göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını
oluşturan bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut
bunlar adına hareket edenlerden, bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya
bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. Mükellefin vergiye tabi faaliyetlerinde
kullanacağı amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların imali veya inşası işlemlerinde
matrah bunların V.U.K.’ya göre tespit edilen değerleridir.
K.D.V.K. m. 21’e göre ithalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların
toplamıdır.
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet
esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta
ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe
tespit edilecek değeri,
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
c) Fiili ithalata kadar yapılan diğer giderler ve ödemeler ile mal bedeli üzerinden
hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.
K.D.V.K. m. 22’ye göre uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah, ikâmetgâhı,
kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye
arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre itibariyle yurt
içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

11.5. K.D.V.’De Oran (K.D.V.K. M. 28)
K.D.V. oranı, vergiye tabi her işlem için %10’dur. Bakanlar kurulu bu oranı, dört katına
kadar arttırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı
malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. Bu çerçevede
normal oran %18, indirilmiş oran %1 ve %8 olarak öngörülmüştür.
K.D.V.K. m. 29’a göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden
hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanun’da aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine
ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:
a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura
ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.
Bir vergilendirme döneminde indirilecek K.D.V. toplamı, mükellefin vergiye tabi
işlemleri dolayısıyla hesaplanan K.D.V. toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark
sonraki dönemlere devrolunur, iade edilmez.
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11.6. K.D.V.’De Vergilendirme Dönemi Ve Şekli
K.D.V.’de vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık
dönemleridir. Ancak Maliye Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık
vergilendirme dönemi yerine, birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.
Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı, vergi kesintisi yapmakla
sorumlu tutulanlar için bir ay, ithalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki
taşımacılık işlemlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı an,
vergilendirme dönemidir.
K.D.V.K. m. 37’ye göre aksine hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde
vergilendirilirler. Madde 38’e göre de G.V.K.’ya göre kazançları götürü usulde tespit edilen
ticaret ve serbest meslek erbabı ile kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçiler,
götürü usulde vergilendirilirler.
G.V.K.’ya göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabının
Katma Değer Vergisi, her türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına %13 oranının
uygulanması suretiyle bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma
Değer Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.
G.V.K.’ya göre kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçilerin Katma
Değer Vergisi, G.V.K.’ya göre tespit edilen safi kazançları üzerinden hesaplanır.
Götürü usule tabi K.D.V. mükelleflerinin yıllık katma değer vergisi, G.V.K.’ya göre
götürü olarak belirlenen safi kazançlarının %10’undan az olamaz.

11.7. K.D.V.’De Beyan Esası (K.D.V.K. M. 40)
K.D.V.K. m. 40’a göre K.D.V., bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin
yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Bu Kanunun 9. maddesinde belirtilen hallerde bu beyan,
vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. Herhangi bir vergilendirme
döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek
mecburiyetindedirler.
K.D.V., mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. Mükellefin,
ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, K.D.V., Gelir veya Kurumlar
Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur. Gayrimenkul teslimlerinde
mükellefin istemi halinde K.D.V., beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi
dairesince tarholunur.
İthalatta alınan K.D.V., gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş
beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında
yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait K.D.V., mükelleflerin yapacakları özel
beyan üzerine tarh olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde,
vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir.
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K.D.V.K. m. 41’e göre mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar
K.D.V. beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 25. günü akşamına kadar
ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
K.D.V. beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması
gerektiği hallerde bu beyannameler, vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük
idaresine verilir.
Götürü usule tabi K.D.V. mükellefleri beyannamelerini Gelir Vergisinin tarh dönemi
içersinde verirler.

11.8. K.D.V.’Nin Ödenmesi (K.D.V.K. M. 46)
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerinin beyanname verme süresi
içinde ödemeye mecburdurlar. İthalde alınan K.D.V., Gümrük Vergisi ile birlikte ve aynı
zamanda ödenir. Gümrük Vergisine tabi olmayan ithalata ve ikâmetgâhı, kanuni merkezi ve iş
merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler
arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait K.D.V., bu işlemlere ait özel
beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan
mükelleflerin Katma Değer Vergisi, tarh süresi içinde ödenir (K.D.V.K. m. 46).
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Uygulamalar
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Tüketim üzerinden alınan bir vergi olan Özel Tüketim Vergisi, mükellefin kişisel ve
ailevi durumunu dikkate almayan objektif nitelikte bir randıman vergisidir. Vergi, yansıma
özelliğine sahip olduğundan, dolaylı bir vergidir.
Özel tüketim vergisi uygulaması ile belirli ve az sayıda mal grubu kapsama alınarak bir
yandan söz konusu malların vergilendirilmesine ilişkin oldukça karmaşık hale gelen mevcut
yapının basitleştirilmesi, diğer yandan ise basitleşen sistem yardımıyla yükümlülerin vergiye
gönüllü uyumuna katkı hedeflenmiştir. 2002 yılında yürürlüğe giren Ö.T.V. ile 16 adet vergi,
harç, fon ve pay yürürlükten kaldırılmış, dolaylı vergiler alanında Avrupa Birliği müktesebatına
uyum yoluna gidilmiştir.
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12.1. Ö.T.V.’Nin Konusu (Ö.T.V.K. M. 1)
Bu Kanuna ekli;
a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından
teslimi,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,
c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı
listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve
tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.
Ö.T.V.K. m. 3’e göre vergiyi doğuran olay;
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
hallerde, her bir kısmın teslimi,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların
alıcıya teslimi,
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması,
ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.
Ö.T.V. açısından vergiyi doğuran olay, listelerde yer alan malların bir kısmında teslime,
bir kısmında ithalata, bir kısmında ise ilk iktisaba bağlanmıştır.

12.2. Ö.T.V.nin Mükellefi (Ö.T.V.K. M. 4)
Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;
a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve
tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını
gerçekleştirenler,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti
yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.
Mükellefin Türkiye içinde ikâmetgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin
bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.
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12.3. Ö.T.V.’De İstisnalar
12.3.1. İhracat istisnası (Ö.T.V.K. m. 5)
Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri, aşağıdaki şartlarla vergiden
müstesnadır:
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri;
ikâmetgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir
işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır.
Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya
işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.
İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan
edilen özel tüketim vergisi, ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait
verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

12.3.2. Diplomatik istisna (Ö.T.V.K. m. 6)
Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak
kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve
uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik
haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi,
vergiden müstesnadır.
12.3.3. Diğer istisnalar (Ö.T.V.K. m. 7)
Bu Kanuna ekli;
1- (I) sayılı listede yer alan malların;
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri
üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara
teslimi,
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde
kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı
hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine,
belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu
bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,
2- (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; (1)
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a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi
2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı %90
veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, (1)
b) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün
tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan
binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami
ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin% 50’sinin altında olanlar
ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat
kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek
nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik
eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile
binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi
2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma
amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler
tarafından,
d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde
belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya
kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler
kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,
3- (a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu
tarafından ilk iktisabı,
b) (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk
iktisabı,
c) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan
malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,
4- (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli
İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne
teslimi veya bunlar tarafından ithali,
5- (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel
idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya
bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,
6- Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesi
[(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme
rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya
müstesna olan eşyanın ithali
7- 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük
kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri
hükümlerinin uygulandığı mallar, vergiden müstesnadır.
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12.4. Ö.T.V.’De Vergileme Ölçüleri (Ö.T.V.K. M. 11)
Verginin konusunu, belirli bir iktisadi süreç içinde bulunan ve kanuna ekli dört (I-II-IIIIV) listenin kapsamına giren mallar oluşturur.

12.4.1. (I) Sayılı Liste
(I) Sayılı Liste: Petrol ve ürünleri; benzin, motorin, fuel oil, doğal gaz, sıvılaştırılmış
petrol gazı, madeni yağlar, solvent, petrol ve doğalgaz türevleri.

12.4.2. (II) Sayılı Liste
(II) Sayılı Liste: Motorlu taşıtlar; binek otomobiller, minibüs, kamyon, otobüs,
karavanlar, motorsikletler, uçaklar, helikopterler, gemiler, yatlar, kotralar, çekiciler ve
benzerleri.

12.4.3. (III) Sayılı Liste
(III) Sayılı Liste: Tütün mamulleri ile alkollü içkiler ve kolalı gazozlar; bu liste iki mal
grubundan meydana gelir. B cetveli: Sigara, puro, enfiye gibi tütün mamulleri ile A cetveli:
Bira, şarap, içkiler ve kolalı gazozlar.

12.4.4. (IV) Sayılı Liste
(IV) Sayılı Liste: Lüks mallar, beyaz eşya ve elektronik ürünler; bu listede parfüm, saç
spreyi, güneş kremi, saç boyası, kıymetli taşlar, ateşli silahlar, buzdolabı, çamaşır makinesi,
klimalar, televizyon vb. lüks mallar.

12.5. Ö.T.V.’nin Tarhı (Ö.T.V.K. M. 14)
Ö.T.V., mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda
verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan
herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur.
Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi
tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname
verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar
için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV)
sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların
tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname;
1- (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer
mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin
katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
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2- (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi,
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi
dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.
3- İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre
kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî
temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar
için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı
zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre
kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar
üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
4- Bakanlar Kurulu, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay
olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi
ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.
Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar.
Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya
benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu
vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler (Ö.T.V.K. m. 15).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; tüketim üzerinden alınan bir vergi olan özel tüketim vergisinin konusunu,
mükelleflerini, vergileme ölçülerini, istisnalarını, verginin tarhını ve ödenmesini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-

Özel Tüketim Vergisinin konusuna giren işlemler nelerdir?

2-

Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’nin konusuna girmez?

a) Akaryakıt ithalatı yapan ithalatçının Türkiye’ye getirdiği malları teslimi
b) Binek otomobilin yetkili bayiden satın alınması
c) Bayinin kullanıma tahsis ettiği, binek otonun bayiden iktisap edilmesi
d) ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede bulunan bir malın özel tüketim vergisi
uygulamadan önce müzayede yoluyla satışı

3- Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi Kanununda vergiyi doğuran
hallerden değildir?
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı
b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin
düzenlenmesi
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
hallerde, tüm kısımların birden teslimi
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların
alıcıya teslimi
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması,
ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili

4- Aşağıda özür durumu belirtilen kişilerden hangisi araç alımında ÖTV
istisnasından faydalanamaz?
a) Karaciğer yetmezliğinden dolayı %80 oranında Sağlık Kurulu Raporu bulunan
b) Sağ bacağında dizden altı bulunmayan ve %40 oranında Sağlık Kurulu Raporu
bulunan
c) %90 oranında işitme engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunan
d) %95 oranında zihinsel özürü bulunan 5 yaşındaki çocuk
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5- Ö.T.V.’nin vergileme listelerinde yer alan malları karşılaştırınız.
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13. GİDER VERGİLERİ KANUNU (BANKA VE SİGORTA
MUAMELELERİ VERGİSİ, ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VE ŞANS
OYUNLARI VERGİSİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
13.1.1. B.S.M.V.’nin Konusu
13.1.2. B.S.M.V.’nin Mükellefi
13.1.3. B.S.M.V.’de Muaflık ve İstisnalar
13.1.4. B.S.M.V.’nin Matrahı
13.1.5. B.S.M.V.’nin Vergilendirme Dönemi, Beyanı ve Tarhı
13.1.6. B.S.M.V.’nin Oranı
13.2. Özel İletişim Vergisi
13.2.1. Ö.İ.V.’nin Konusu
13.2.2. Ö.İ.V.’nin Mükellefi
2.3. Ö.İ.V.’nin Matrahı
13.2.4. Ö.İ.V.’nin Oranı
13.2.5. Ö.İ.V.’nin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi
13.3. Şans Oyunları Vergisi
13.3.1. Ş.O.V.’nin Konusu
13.3.2. Ş.O.V.’nin Mükellefi
13.3.3. Ş.O.V.’nin Matrahı
13.3.4. Ş.O.V.’nin Oranı
13.3.5. Ş.O.V.’nin Beyanı ve Ödenmesi

210

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gider Vergileri Kanununa dayalı olarak alınan vergilerin ortak özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Banka
ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisinin
Konusu, Mükellefi Tarhı,
Beyanı ve Oranı

B.S.M.V.’nin
Gider Metinler
ve
interaktif
Vergileri Kanunundaki yeri, materyaller ile konular daha
konusu,
mükellefi, kolay anlaşılabilir.
istisnaları,
vergilendirme
süreci ve oranı hakkında
bilgilenebilmek

özellikleri, Metinler
ve
interaktif
Özel İletişim Vergisinin Ö.İ.V.’nin
Konusu, Mükellefi Tarhı, konusu, mükellefi, tarh, materyaller ile konular daha
tahakkuk,
tahsili
ve kolay anlaşılabilir.
Beyanı ve Oranı
hesaplanması
hakkında
bilgilenebilmek
ve
interaktif
Şans Oyunları Vergisinin Ş.O.V.’nin Gider Vergileri Metinler
Konusu, Mükellefi Tarhı, içindeki önemi, konusu, materyaller ile konular daha
mükellefi,
tarh,
tebliğ, kolay anlaşılabilir.
Beyanı ve Oranı
tahakkuk ve tahsili hakkında
bilgi sahibi olabilmek
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Türk vergi sisteminde temel dolaylı vergi kanunu olan 23 Temmuz 1956 tarihli ve 6802
sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun, 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe giren K.D.V. ile bir
bölümü yürürlükten kalkmıştır.
Finansal işlemler olarak banka ve sigorta işlemlerini vergileyen Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na dayanırken, 1985 yılında
yürürlüğe giren K.D.V. Kanunu ile söz konusu Kanunun önemli bir bölümü yürürlükten
kaldırılmış, yerine KDV getirilmiştir. KDV daha kapsayıcı bir vergi olduğundan, verginin
konusuna giren ve fakat BSMV’ye tabi tutulan işlemler özel bir hükümle KDV’den istisna
edilmiştir.
Özel iletişim vergisi, 1999 yılının Ağustos ve Kasım aylarında Marmara Bölgesinde
yaşanan depremlerin kayıplarını telafiye yönelik olarak çıkarılan 4481 sayılı Kanunda yapılan
vergisel düzenlemeler arasında, geçici nitelikte bir vergi düzenlemesi olarak getirilmiştir.
Ancak mali amaca yönelik ve geçici olarak konulan Özel İletişim Vergisi, 1.1.2004 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesine alınarak,
kalıcı hale getirilmiştir.
Son olarak şans oyunlarından elde edilen kazançlar, karşılıksız intikalleri vergilendiren
Veraset ve İntikal Vergisi’nin konusudur. Ancak Şans Oyunları Vergisi, şans oyunlarına katılan
herkesin ödemesi gereken bir vergi olarak, yeni bir kanun ile yeniden düzenlenmiş, 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanunu kapsamından çıkarılmış ve 5602 sayılı Kanun, tüm şans oyunlarını
kapsamaya başlamıştır.
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13.1. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
B.S.M.V., 23.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Kanun ile uygulamadayken, K.D.V.’nin
yürürlüğe girmesi dolayısıyla 6802 sayılı kanun kapsamındaki bazı vergiler uygulamadan
kaldırılmıştır. Banka, banker ve sigorta işlemleri ile ilgili vergileme, K.D.V. kapsamına
alınmadığından B.S.M.V. uygulaması sürdürülmüş ve ayrı bir vergi olarak korunmuştur.

13.1.1. B.S.M.V.’nin Konusu (Gider Vergileri Kanunu, m. 28)
Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış
oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya
hesaben aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
90 sayılı KHK’ya göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve
hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar, bu Kanunun uygulanmasında
banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması, banker sayılmasını
gerektirmez.
Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine
her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları
hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma aracılık etmeyi veya alıp sattıkları menkul
kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin, bu faaliyetleri
dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri
menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları
paralarla sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi
adlarla aldıkları paralar dahil) da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

13.1.2. B.S.M.V.’nin Mükellefi (Gider Vergileri Kanunu, m. 30)
Banka ve sigorta muameleleri vergisini, banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder.
Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi, sigorta
şirketleridir.

13.1.3. B.S.M.V.’de Muaflık ve İstisnalar (Gider Vergileri Kanunu, m.
29)
Aşağıda yazılı muameleler dolayısıyla alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri
vergisinden müstesnadır:
a) Merkezleri Türkiye’de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube
ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar,
b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye’de mevcut şube ve
ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar,
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c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz,
temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen
faiz gelirleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe
alınan paralar,
d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları
hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkür şahıs veya müesseselere ödedikleri
paralar,
e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait
veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları kârlar,
f) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka,
banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi
muamelelerden oluşan kârları,
g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6,7 8, 9, 10 ve 11.
maddeleri ile 12. maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısıyla Denizcilik
Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2. ve 13.
maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görülmesine
veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısıyla
elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakiki ve
hükmi şahıslar lehine aynı işler dolayısıyla tahakkuk edecek paralar,
h) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkür kanunda yazılı işler
dolayısıyla elde edecekleri paralar,
i) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları,
j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısıyla alınan prim,
komisyon v.b. paralar,
k) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri ile tarım hayvanları için
akdolunan zirai sigortalar dolayısıyla alınan paralar,
l) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısıyla alınan paralar,
m) Türkiye Halk Bankasının, ihtisas kredileri kapsamında KOBİ’lere verdiği krediler
ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar
ile Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkârlara verdiği
krediler dolayısıyla alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla
aldığı paralar,
n) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi
lehlerine aldıkları paralar,
o) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT’nin Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre
Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri,
p) Arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar,
r) Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından
açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar.
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s) K.V.K.’ya göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden
doğan kazançlar.
t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri
paralar,
u) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının
kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî
değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,
v) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12)
numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar,
y) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut
finansmanı fonlarının, 2499 sayılı S.P.K.’nın 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.

13.1.4. B.S.M.V.’nin Matrahı (Gider Vergileri Kanunu, m. 31)
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı, vergi mükelleflerinin yaptıkları bütün
işlemler sonucu, kendi lehlerine nakden ve hesaben aldıkları paraların tutarıdır. Kambiyo alım
ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur. Sigorta işlemlerinde
verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında,
sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler,
indirim konusu yapılamaz.
Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan
banka ve sigorta muameleleri vergisi, matraha dahil edilmez.
Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal
tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve
sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki
dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.

13.1.5. B.S.M.V.’nin Vergilendirme Dönemi, Beyanı ve Tarhı (Gider
Vergileri Kanunu, m. 47)
B.S.M.V.’de vergilendirme dönemi, takvim yılının her bir ayıdır. Mükellefler bir ay
içindeki vergiye tabi işlemlerini bir beyanname ile ertesi ayın 15. günü akşamına kadar verirler
ve vergi aynı süre içinde ödenir.
B.S.M.V. beyannamesi vergiye tabi işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesince tarh olunur.
Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname, sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin
bulunduğu yer vergi dairesine verilir.
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13.1.6. B.S.M.V.’nin Oranı (Gider Vergileri Kanunu, m. 33)
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı %15 (%1) dir. Kambiyo muamelelerinde
oran, matrahın binde biridir. Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar
arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan
aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta
muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1’e, kambiyo işlemlerinde de %0’a kadar indirmeye
yetkilidir.

13.2. Özel İletişim Vergisi
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesiyle, iletişim hizmetlerinin
K.D.V.’nin yanında ayrıca vergilendirilmesi amacıyla, 2.1.2004 tarihinden bu yana Özel
İletişim Vergisi alınmaktadır.

13.2.1. Ö.İ.V.’nin Konusu
Verginin konusu, genel olarak cep telefonu hizmetleri ile kablolu radyo ve televizyon
yayınları gibi iletişim hizmetleridir.

13.2.2. Ö.İ.V.’nin Mükellefi
Verginin mükellefi, birinci fıkrada sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan
işletmecilerdir.

13.2.3. Ö.İ.V.’nin Matrahı
Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan oluşur. Esasında
bu haliyle advalorem matraha sahip Ö.İ.V., mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 39 Lira
(2013 yılı için) ayrıca alındığından, spesifik matraha da sahiptir.

13.2.4. Ö.İ.V.’nin Oranı
a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmetleri %15,
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5,
d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,
%15 oranında özel iletişim vergisine tâbidir.
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13.2.5. Ö.İ.V.’nin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi
Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın 15. günü akşamına kadar beyan edilerek
aynı süre içinde ödenir. Vergi, K.D.V. açısından bağlı bulunulan vergi dairesince tarh edilir.
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
hükümleri uygulanır. İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme
işletmecilerinin, Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate
alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir.
Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamasında gider kaydedilmez, hiçbir vergiden mahsup edilmez.

13.3. Şans Oyunları Vergisi
Şans oyunları vergisi, 6082 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 40. maddesi ile
düzenlenmişken, 14.03.2007 tarih ve 5602 sayılı kanun ile “Şans Oyunları Hasılatından Alınan
Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un kabulü ile Gider Vergileri
Kanunu’ndan çıkarılmıştır.

13.3.1. Ş.O.V.’nin Konusu (Ş.O.V. m. 6)
Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tabidir
(6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK uyarınca tertip edilen şans
oyunlarından elde edilen hasılat).

13.3.2. Ş.O.V.’nin Mükellefi
Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş
kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel
hukuk tüzel kişileridir.

13.3.3. Ş.O.V.’nin Matrahı
Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

13.3.4. Ş.O.V.’nin Oranı
Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at yarışlarında %7
ve diğer şans oyunlarında %10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar arttırmaya
veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.
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13.3.5. Ş.O.V.’nin Beyanı ve Ödenmesi
Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20. günü mesai
bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan
edilir ve hesaplanan vergi, aynı süre içerisinde ödenir.
Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul
edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; dolaylı ve objektif nitelikli tüketime dayalı vergiler olarak, Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi’ni ele aldık. Bu
bağlamda söz konusu vergilerin konuları, mükellefleri, varsa istisna ile muafiyetleri ve
vergilendirme süreçlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Gider Vergileri Kanunu’nun içeriğini kısaca anlatınız.
2- B.S.M.V.’de yer alan muaflık ve istisnalar nelerdir? Gerekçeleri nedir?
3- Özel İletişim Vergisinin varoluş gerekçesini ve tarihçesini anlatınız.
4- Özel İletişim Vergisinin konusu ve mükellefi hakkında bilgi veriniz.
5- Türk Vergi Sisteminde, Şans Oyunları Vergisinin yanında şans oyunlarını
vergileyen başka bir vergi var mıdır?
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14. SERVET VERGİLERİ (VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, EMLAK
VERGİSİ VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Veraset ve İntikal Vergisi
14.1.1. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Konusu
14.1.2. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Mükellefi
14.1.3. Veraset ve İntikal Vergisi’nde Muaflıklar
14.1.4. Veraset ve İntikal Vergisi’nde İstisnalar
14.1.5. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Tarhı
14.1.6. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Beyanı
14.1.7. Veraset ve İntikal Vergisi’nde Verginin Matrahı
14.1.8. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Oranı
14.1.9. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Ödenmesi
14.2. Emlak Vergisi
14.2.1. Bina Vergisi
14.2.1.1. Bina Vergisi’nin Konusu
14.2.1.2. Bina Vergisi’nin Mükellefi
14.2.1.3. Bina Vergisi’nde Muaflıklar
14.2.1.4. Bina Vergisi’nde Matrah
14.2.1.5. Bina Vergisi’nin Oranı
14.2.1.6. Bina Vergisi’nde Mükellefiyet Başlangıcı
14.2.1.7. Bina Vergisi’nin Tarh ve Tahakkuku
14.2.2. Arazi Vergisi
14.2.2.1. Arazi Vergisi’nin Konusu
14.2.2.2. Arazi Vergisi’nin Mükellefi
14.2.2.3. Arazi Vergisi’nde Muaflıklar
14.2.2.4. Arazi Vergisi’nde İstisna
14.2.2.5. Arazi Vergisi’nde Matrah
14.2.2.6. Arazi Vergisi’nin Oranı
14.2.2.7. Arazi Vergisi’nde Mükellefiyet Başlangıcı
14.2.2.8. Arazi Vergisi’nin Tarh ve Tahakkuku
14.2.2.9. Arazi Vergisi’nde Bildirim
14.2.2.10. Arazi Vergisi’nin Ödenmesi
14.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi
14.3.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Konusu
14.3.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Mükellefi
14.3.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde İstisnalar
14.3.4. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Vergileme Ölçü ve Hadleri
14.3.5. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Mükellefiyet Başlangıcı
14.3.6. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sizce serveti vergilemenin gerekçesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Veraset
ve
İntikal
Vergisi’nin
konusu,
mükellefi,
muaflık
ve
istisnaları, tarhı, beyanı,
oranı ve ödenmesi

V.İ.V.K.’nın
konusu, Metinler
ve
interaktif
mükellefi,
muaflık
ve materyaller ile konular daha
istisnaları, tarhı, beyanı, kolay anlaşılabilir.
oranı ve ödenmesi hakkında
bilgi sahibi olabilmek

Emlak Vergisi’nin konusu,
mükellefi,
muaflık
ve
istisnaları, tarhı, beyanı,
oranı ve ödenmesi

Bina ve Arazi Vergilerinin Metinler
ve
interaktif
konusu, mükellefi, muaflık materyaller ile konular daha
ve istisnaları, tarhı, beyanı, kolay anlaşılabilir.
oranı ve ödenmesi hakkında
bilgi sahibi olabilmek

Motorlu
Taşıtlar
Vergisi’nin
konusu,
mükellefi,
muaflık
ve
istisnaları, tarhı, beyanı,
oranı ve ödenmesi

M.T.V.’nin
konusu, Metinler
ve
interaktif
mükellefi,
muaflık
ve materyaller ile konular daha
istisnaları, tarhı, beyanı, kolay anlaşılabilir.
oranı ve ödenmesi hakkında
bilgi sahibi olabilmek
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Anahtar Kavramlar






Tereke
Muris
Varis
Telafi Edici Vergiler
İkiz Vergiler
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Giriş
Servet, bir kişinin belli bir anda sahip olduğu ekonomik değerlerin tümüdür. Servet, hem
gelirden ortaya çıkan bir sızıntıdır hem de gelir yaratma özelliği vardır. Ancak gelir getirse de
getirmese de sahibine gelecekteki işsizlik ya da hastalık olasılığına karşı güven duygusunun
yanında, sosyal mevki, ün ve prestij gibi faydalar sağlayabilen servet, ödeme gücünün temel
göstergelerinden biridir.
Servet vergileri, vergiyi doğuran olayın kapsamına göre çeşitlenmiştir. Vergi
konusunun servetin toplamı olduğu vergiler, servet üzerinden alınan vergilerdir. Ülkemizde bu
çeşit olan servet vergileri, Emlak Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisidir. Servet üzerindeki
mülkiyet hakkının veraset ya da bağış yoluyla karşılıksız olarak başkalarına devredilmesi
sonucu, servet transferi üzerinden alınan vergiler oluşur. Ülkemizde bu çeşit olan vergi, Veraset
ve İntikal Vergisidir. Son olarak servet mevcudunda ya da serveti oluşturan belirli unsurlarda
meydana gelen değer artışları nedeniyle alınan vergiler de, servet artışı vergileridir. Servet
unsurlarından sadece birinde meydana gelen artışı vergilendiren bir servet artışı vergisi olan
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi, 1985 yılında uygulamadan kaldırılmıştır.
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14.1. Veraset Ve İntikal Vergisi
8.6.1959 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu,
Veraset ve İntikal Vergisi uygulamasının temelini oluşturan düzenlemedir. Günümüze
gelinceye dek söz konusu kanunda çok sayıda değişiklik yapılmıştır.
Servet transferinden alınan vergilerin en önemli uygulama şekli olan Veraset ve İntikal
Vergisi, kişilerin servetine dahil tüm taşınır ve taşınmaz malların karşılıksız olarak, ölüm ya da
hibe yoluyla transferini vergilendiren bir servet vergisi çeşitidir. Konusuna giren unsurların
tümünü kapsadığından genel nitelikte, tarife yapısı ve kişisel unsurları bünyesinde
barındırdığından da sübjektif nitelikte bir vergidir. Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi, piyasa
şartlarında yansıtılmadığından, dolaysız niteliktedir.
Veraset ve İntikal Vergisi, iki ayrı vergiden oluşur. Bunlardan ilki, ölen bir şahıstan
(muris) diğer şahıslara (varis) karşılıksız olarak gerçekleşen servet transferlerini vergiye tabi
tutan Veraset Vergisi’dir. Diğeri, yaşayanlar arasında hibe, bağış yoluyla gerçekleşen servet
transferlerini vergiye tabi tutan İntikal Vergisi’dir. Bu şekliyle bu iki vergi, telafi edici vergiler
ya da ikiz vergiler olarak da anılır.

14.1.1. Veraset Ve İntikal Vergisi’nin Konusu (V.İ.V.K. m. 1)
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan
malların veraset yoluyla veya her hangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan
diğer şahsa intikali (devri), Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.
Vergisinin uygulama alanı Türk vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında
intikal eden mallardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar
ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız)
bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusuna girer. Türk
vatandaşlarının yabancı memleketlerde aynı yollardan mal edinmeleri de veraset ve intikal
vergisinin konusuna girer. Ancak Türk vatandaşlarının Türkiye sınırları dışında bulunan
mallarının, veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde Türkiye’de ikâmetgâhı olmayan yabancı
şahıslara intikali, bu verginin konusuna girmez.
Öte yandan, Türkiye sınırları içinde bulunan malların karşılıksız intikali uyruğuna
bakılmaksızın vergileme kapsamına alınmıştır. Örneğin, yabancı bir şahıstan yine yabancı bir
şahsa Türkiye'de bulunan malın karşılıksız intikali, veraset ve intikal vergisine tabidir.
Aynı şekilde Türkiye’de ikâmet eden yabancı şahsa, Türk vatandaşından yabancı bir
ülkede bulunan malının intikal etmesi halinde yapılan bu kazandırma da, veraset ve intikal
vergisine tabidir.
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14.1.2. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Mükellefi (V.İ.V.K. m. 5)
Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde mal
iktisabeden şahıstır.

14.1.3. Veraset ve İntikal Vergisi’nde Muaflıklar (V.İ.V.K. m. 3)
Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden muaf tutulmuştur.
Muafiyetlerin kapsamında genel olarak kamusal muafiyetler, kamu yararı amacı güden
teşekküllere sağlanan muafiyetler ve diplomatik muafiyetler varır:
a) Kamu İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamuya yararlı
sayılan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları
teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar,
b) Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup kamu yararına
ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi amaçlarla kurulan
teşekküller,
c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri
konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiiyetinde bulunun
memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı
(Mütekabiliyet şartıyla).

14.1.4. Veraset ve İntikal Vergisi’nde İstisnalar (V.İ.V.K. m. 4)
Aşağıda gösterilen intikaller, Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır:
a) Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya,
b) Değerleri 10. maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar
da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 161.097 TL, (füruğ
bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 322.392 TL’si),
c) Örf ve adete göre verilmesi olağan olan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç),
ç) Her çeşit sadakalar,
d) Karşılıksız şekilde olan intikallerin 3.711 TL’si,
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında
Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 3.711 TL’si,
f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince
maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar,
g) Kamu idare ve kurumları ve 3659 sayılı kanuna tabi kurumları ve kamuya yararlı
sayılan derneklerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve
yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim
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evlenme ikramiyeleri ve hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık
yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malülleriyle şehit yetimlerine tekel hisselerinden
ödenen paralar,
h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut
bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik
vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden
bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli,
i) Borçlar Kanununun 242. maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın
bağışlayandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar,
j) Sağlar arasında karşılıksız şekilde gerçekleşen intikaller hariç olmak üzere, kuru
mülkiyet halinde intikal eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.),
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan
sonra tahsis olunan mallar,
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik
komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan, ticari plakalı taşıt sahiplerine
dağıtılan miktarlar,
m) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli
taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler,
n) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi
teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar,
o) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan
kısımları.
14.1.5. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Tarhı (V.İ.V.K. m. 6)
Veraset ve İntikal Vergisi, veraset yoluyla olan intikallerde ölen kimsenin, diğer
şekillerde meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikâmetgâhının, tüzel kişilerde ve
diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu; muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikâmetgâhı
yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikâmetgâhının bulunduğu; muris veya tasarrufu
yapan şahıs Türkiye'de hiç ikâmet etmemiş veya son ikâmetgâhı tespit olunamamış ise Maliye
Bakanlığının tayin edeceği yer vergi dairesi tarafından tarh olunur.

14.1.6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı (V.İ.V.K. m. 7)
Veraset yoluyla veya diğer şekillerde ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap
ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve
kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların
ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.
Beyannameler, 6. maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c)
fıkrasına giren hallerde Maliye Bakanlığına verilir. Yabancı ülkelerde bulunan mükellefler
beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.
Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir (V.İ.V.K. m. 9):
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1- Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde:
a) Ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde
ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları
halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;
b) Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye'de
bulunmaları halinde, ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler ölen kişinin bulunduğu
memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın
bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip
eden sekiz ay içinde;
c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay
içinde;
2- Diğer şekillerdeki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir
ay içinde.
3- Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı
Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü
takip eden ayın 20. günü akşamına kadar.

14.1.7. Veraset ve İntikal Vergisi’nde Verginin Matrahı (V.İ.V.K. m.
10)
Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların V.U.K.’ya göre bulunan
değerleridir.
Mükellefler ilk tarhiyatta dikkate alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi konusuna
giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmeyenler
bakımından ise V.U.K.’nın servetleri değerleme ile ilgili 3. bölümündeki esaslara göre
değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.
a) Ticari sermaye; mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu
esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.
İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye
olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.
b) Gayrimenkuller; ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas olan
değerle değerlenir.
c) Menkul mallar ve gemiler; rayiç bedelle değerlenir.
d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son
muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde
muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.
e) Tahvilat; V.U.K.’nın 266. maddesindeki hükümlere göre değerlenir.
f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit
olunacak kura göre değerlenir.
g) Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline
kaydedilen değerdir.
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İdare yukarıdaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi
beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler
intikal eden malların V.U.K’ya göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir.
Bu madde ve geçici 1. maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun
19. maddesinde bahis konusu edilen “tamamen ödemeyi” tazammun etmez.
Bu vergiye konu olacak malların değerleme günü miras yoluyla vukubulan
intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği,
gündür (V.İ.V.K. m. 11).
İktisap edilen malların değerlerinden veya değerleri yekünundan aşağıda yazılı
borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartıyla tenzil olunur (V.İ.V.K. m. 12).
a) Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde murisin makbuza dayalı borçları ile vergi
borçları,
b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına karşılık gelen borçlarla vergi
borçları,
c) Türk vatandaşlarına ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara karşılık gelen
borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla alınan Veraset ve İntikal vergileri
(Tevsik edilmek şartiyle),
ç) Fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu
kabil malların değerini geçemez.)
d) Cenazenin defni için yapılan masraflar.

14.1.8. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Oranı (V.İ.V.K. m. 16)
Vergi, mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunur.
İntikal Vergisi aşağıda yazılı oranlar üzerinden alınır.

Veraset

ve

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
Karşılıksız
İntikallerde
İntikallerde
İlk 200.000 TL için
1
10
Sonra gelen 480.000 TL için
3
15
Sonra gelen 1.060.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.900.000 TL için
7
25
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için
10
30
Tablo 1. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (V.İ.V.K. m. 16)
Matrah

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan karşılıksız
intikaller hariç) karşılıksız mal intikali halinde vergi, karşılıksız intikallere ilişkin tarifede yer
alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
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5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen
yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %10 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni
olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.

14.1.9. Veraset ve İntikal Vergisi’nin Ödenmesi (V.İ.V.K. m. 19)
Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren üç (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım
aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve
çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans
oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi
içinde) ödenir.
Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek
üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku
beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal
vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis
edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve
ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen
sorumlu olurlar.
Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı Kanunun 10.
maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5. bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat
gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve
ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı
Kanunun 90. maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı Kanunun 91. maddesine göre
tespit edilir.
Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti, beyanname verildiği takdirde, beyannamede
gösterilen mallar için beyanname tarihinde; verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile
beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte ve
terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal
edildiği tarihte başlar (V.İ.V.K. m. 20).

14.2. Emlak Vergisi
Emlak Vergisi, bina, arsa ve arazi gibi belirli tip servet unsurları üzerinden alınan, özel
nitelikte bir servet vergisidir. Mükelleflerin şahsi ve ailevi özelliklerini dikkate almayan
objektif nitelikte olan bu vergi, aynı zamanda en önemli yerel vergilerdendir.
1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na
göre bu vergi, Bina ve Arazi Vergilerini kapsayan bir üst kavramdır. Bu nedenle verginin yasal
çerçevesi, bu iki vergi türünü içine alır:
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14.2.1. Bina Vergisi
14.2.1.1. Bina Vergisi’nin Konusu (E.V.K. m. 1)
Türkiye sınırları içinde bulunan binalar, bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine
tabidir.
E.V.K. m. 2’ye göre bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su
üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar.
Bu kanunun uygulanmasında V.U.K.’da yazılı
bina mütemmimleri de bina ile birlikte dikkate alınır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar,
çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

14.2.1.2. Bina Vergisi’nin Mükellefi (E.V.K. m. 3)
Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik
gibi tasarruf edenler öder.
Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.
Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

14.2.1.3. Bina Vergisi’nde Muaflıklar (E.V.K. m. 4 ve 5)
14.2.1.3.1. Daimi Muaflıklar (m. 4):
Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun
kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak
muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)
a) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy
tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar,
b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara
bağlı müesseselere ait, su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları ile
belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri,
c) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve
kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak
maksadıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları,
d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı,
e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi
işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla),
f) Kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon,
teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi,
yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma
birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerleri,
g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların
müştemilatı,
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h) Zirai istihsalde kullanılmak şartıyla makina ve alet depoları, zahire ambarları,
samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler
(seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları,
i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler,
denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları,
(Yukarıda "h" ve "i" fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikâmete ve bir kısmı da
mezkür fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi, yalnız ikâmete
tahsis olunan kısım için uygulanır.)
j) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele,
dalgakıran ve bunların mütemmimleri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve
yerüstü geçitleri, peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer
ve malzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları, teknik blok, hangar,
sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sistemlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri,
pist taksirut ve apron sahası ile ısı ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve
meydanlarında ve gerekse uçuş yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME,
NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarıda
belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve
müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz),
k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri,
l) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin
ikâmetine mahsus binalar ve bunların müştemilatı (Karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi
Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki
temsilciliklerine ait binalar,
m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki
cihete tahsis edilmek şartıyla),
n) Enerji nakil hatları ve direkleri,
o) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Gene Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör
spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya
bunlara tahsis edilmemeleri şartıyla),
p) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül
eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez
birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip
oldukları kendi hizmet binaları,
r) Karşılıklı olmak şartıyla Uluslararası Andlaşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan
cemaatlere ait özel okul binaları,
s) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek
amacıyla kurulmuş vakıflara ait binalar,
t) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil lojman binaları hariç.),
u) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf
esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan
binalar hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen
zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.),
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v) Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli ve dağıtımı amacıyla kullanılan
boru hatları ile bunların ayrılmaz parçası olan istasyonlar (Pompa, kompresör, basınç düşürme
ve ölçüm, hat vana grupları, haberleşme, pik, katodik koruma gibi),
y) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait binalar,
z) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine
konu olan binalar,

14.2.1.3.2. Geçici Muaflıklar (E.V.K..m. 5):
a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk
Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin ¼’ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe
yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır,
Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartıyla, satın
alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukarıdaki muaflık hükmü kalan süre için
uygulanır.
Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33. maddenin (1) sayılı bendine göre beyan
edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile
uygulanır.
Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak
kullanılmaması halinde, bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin
vukubulduğu yılı takip eden bütçe yılından itibaren düşer.
b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi
almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara
tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu
maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.
c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya
kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri
(Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların vergi mükellefleri
tarafından afetin vukubulduğu veya afete maruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği
tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca
gösterilen yerlerde inşa edilen binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili
kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yılı takip eden
bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.
d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı
zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır.
e) Devlet Planlama Teşkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen
sınai tesisler, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici
muafiyetten faydalandırılır.
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f) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar,
inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten
faydalandırılır.
14.2.1.4. Bina Vergisi’nde Matrah (E.V.K. m. 7)
Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi
değeridir.

14.2.1.5. Bina Vergisi’nin Oranı (E.V.K. m. 8)
Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar,
5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100
artırımlı uygulanır.
Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını
doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri
münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret
bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt
200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu
meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda
belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da
uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm
uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden
az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren
dört yıl uygulanır.
14.2.1.6. Bina Vergisi’nde Mükellefiyet Başlangıcı (E.V.K. m. 9)
Bina vergisi mükellefiyeti;
a) 33. maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden
sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı
fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,
b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,
Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık
şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takip eden
taksitten itibaren sona erer.
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Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen
binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince
re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden
itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

14.2.1.7. Bina Vergisi’nin Tarh ve Tahakkuku (E.V.K. m. 11)
Bina vergisi, ilgili belediye tarafından;
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe
yılının Ocak ve Şubat aylarında,
b) 33. maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden
sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana
geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep yılın son
üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe
yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,
c) 33. maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı
bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,
29. maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur.
Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi
gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır
ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.

14.2.2. Arazi Vergisi
14.2.2.1. Arazi Vergisi’nin Konusu (E.V.K. m. 12)
Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar, bu kanun hükümlerine göre Arazi
Vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi, arsa sayılır.
Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları
da kapsar.

14.2.2.2. Arazi Vergisi’nin Mükellefi (E.V.K. m. 13)
Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye
malik gibi tasarruf edenler öder.
Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.
Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.
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14.2.2.3. Arazi Vergisi’nde Muaflıklar (E.V.K. m. 14 ve 15)

14.2.2.3.1. Daimi muaflıklar (E.V.K. m. 14):
Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun
kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak
muaftır. ((a), (b), (f), (ı) ve (j) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)
a) Özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla
kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi,
b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara
bağlı müesseseler tarafından işletilen su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava
işletmelerine ait arazi, belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi,
c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi,
d) Yabancı devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin
ikâmetlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan
yanan, yıkılanların arsaları (Karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye'de bulunan
milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar,
e) Mezarlıklar,
f) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek
amacıyla kurulmuş vakıflara ait arazi ve arsalar,
g) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf
esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan
arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar
ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.),
h) Petrolün boru hatları ile transit geçişi ile ilgili projeler kapsamında; kamulaştırma ile
görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşunun maliki veya irtifak hakkı sahibi olduğu ve ilgili
proje yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilmiş gayrimenkuller,
ı) 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile
yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis
bankaların iflâs idarelerine ait arazi ve arsalar,
i) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar,
j) 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konu
olan arazi ve arsalar

14.2.2.3.2. Geçici muaflıklar (E.V.K. m. 15):
Aşağıda yazılı arazi, geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır.
a) Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline
getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl,
b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür
bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık
242

ve sair haller dolayısıyla üzerinde tarım yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden
tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl,
c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden
fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe
meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl,
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu
veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı
tarihe kadar).

14.2.2.4. Arazi Vergisinde İstisna (E.V.K. m. 16)
Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan
arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden
müstesnadır. Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri
toplu olarak dikkate alınır.
Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara
alınmak suretiyle uygulanır.

14.2.2.5. Arazi Vergisi’nde Matrah (E.V.K. m. 17)
Arazi Vergisinin matrahı, arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi
değeridir.

14.2.2.6. Arazi Vergisi’nin Oranı (E.V.K. m. 18)
Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı
Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı
uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar
artırmaya yetkilidir.

14.2.2.7. Arazi Vergisi’nde Mükellefiyet Başlangıcı (E.V.K. m. 19)
Arazi vergisi mükellefiyeti;
a) 33. maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden
sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) numaralı
fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,
b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,
Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
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Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın
vukubulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi,
mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi
üzerine yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.
Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların
arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takip eden bütçe yılından itibaren iki
yıl süre ile alınmaz.
Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takip eden
bütçe yılından itibaren sona erer.

14.2.2.8. Arazi Vergisi’nin Tarh ve Tahakkuku (E.V.K. m. 21)
Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından;
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın
Ocak ve Şubat aylarında,
b) 33. maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden
sebeplerle bildirim verilmesi icap eden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana
geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının
son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği
bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,
c) 33. maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı
bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,
29. maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur.
Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi
gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır
ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.
Bina ve arazide Vergi değeri;
a) Arsa ve araziler için, V.U.K.’nın asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin
hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak
parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler
(turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit
edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban,
sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre
bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan
tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, hesaplanan bedeldir.
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14.2.2.9. Arazi Vergisi’nin Ödenmesi (E.V.K. m. 30)
Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı
içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

14.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi
Motorlu taşıt; karada, havada insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine
kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.
18.02.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile vergi sistemimize
giren bu vergi, gerçek veya tüzel kişilerin servetine dahil olup kanunda gösterilen şekilde ve
sahipleri adına tescil ve kayıt edilen tüm motorlu taşıtlardan alınan, özel nitelikte, objektif ve
dolaysız nitelikte bir servet vergisidir. Ayrıca vergi sistemimizde spesifik matraha sahip tek
vergi, Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir.

14.3.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Konusu (M.T.V.K. m. 1)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6. maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;
Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan
motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil
edilmiş olan uçak ve helikopterler, Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

14.3.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Mükellefi (M.T.V.K. m. 3)
Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan
sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel
kişilerdir.

14.3.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde İstisnalar (M.T.V.K. m. 4)
Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri,
belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye
Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği
olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları
hariç),
b) Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve
konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o
devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan
uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için
yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,
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c) Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar
ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,
d) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen T.M.S.F.’ye
intikal eden bankalara, tasfiyeleri T.M.S.F. eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine
ait taşıtlar,

14.3.4. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Vergileme Ölçü ve Hadleri
(M.T.V.K. m. 5)
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aşağıdaki (I) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir.
(I) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Motor Silindir Hacmi (cm³)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
591,00
412,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
945,00
709,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.667,00
1.304,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.626,00
2.024,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.939,00
2.860,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
5.491,00
4.777,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
8.362,00
7.524,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
13.147,00
11.352,00
4001 cm³ ve yukarısı
21.516,00
16.135,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
112,00
85,00
251 - 650 cm³ e kadar
231,00
175,00
651 - 1200 cm³ e kadar
591,00
352,00
1201 cm³ ve yukarısı
1429,00
945,00

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve
yukarı yaş

231,00
412,00
768
1.189,00
1.787,00
2.985,00
4.533,00
6.686,00
9.556,00

175,00
291,00
469
709
1.068,00
1.607,00
2.263,00
2.985,00
4.296,00

63,00
112,00
182
280
423
591
831
1.189,00
1.667,00

63,00
112,00
175,00
591,00

40,00
63,00
112,00
469,00

17,00
40,00
63,00
231,00

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir.
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(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık
Toplam Ağırlık
Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı
yaş

1) Minibüs
709
469
231
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
945,00
591,00
352,00
1901 cm³ ve yukarısı
1429,00
945,00
591,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.787,00
1.068,00
469,00
26 - 35 kişiye kadar
2.143,00
1.787,00
709,00
36 - 45 kişiye kadar
2.384,00
2.024,00
945,00
46 kişi ve yukarısı
2.860,00
2.384,00
1.429,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
637,00
423,00
209,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1286,00
746,00
423,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1930,00
1607,00
637,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2143,00
1821,00
855,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2574,00
2143,00
1286,00
20.001 kg ve yukarısı
3220,00
2574,00
1497,00

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV)
sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış
Ağırlığı
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
1.151 - 1.800 kg'a kadar
1.801 - 3.000 kg'a kadar
3.001 - 5.000 kg'a kadar
5.001 - 10.000 kg'a kadar
10.001 - 20.000 kg'a kadar
20.001 kg ve yukarısı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
11 ve yukarı
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
yaş
11.950,00
17.929,00
23.907,00
29.887,00
35.865,00
41.844,00
47.821,00

9.556,00
14.339,00
19.125,00
23.907,00
28.691,00
33.474,00
38.254,00

7.167,00
10.755,00
14.339,00
17.929,00
21.516,00
25.102,00
28.691,00

5.732,00
8.603,00
11.473,00
14.339,00
17.211,00
20.077,00
22.952,00

247

14.3.5. Motorlu
(M.T.V.K. m. 7)

Taşıtlar

Vergisi’nde

Mükellefiyet

Başlangıcı

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma
Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar. Şu kadar ki
mükellefiyet;
a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda, kayıt ve tescilin
yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son
altı aylık dönemin başından itibaren,
b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda
değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından;
son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren, dikkate alınır.
Bu vergide mükellefiyetin sona ermesi ise motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma
Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde,
silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci
altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona
erer (M.T.V.K. m. 8).

14.3.6. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi
(M.T.V.K. m. 9)
Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi
tarafından, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl
içinde bu Kanunun 10. ve 11. maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması
halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış
ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim
yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen
günde tebliğ edilmiş sayılır. Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin
eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi
tarafından ikmalen tarh edilir.
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.
Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması
veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.
(I), (II) (…) (3) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve
tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar
vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir.
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Uygulamalar
1. Piyango Gelirlerinin Vergilendirilmesi

249

Uygulama Soruları
1. 15.05.2015 tarihinde bir bilgi yarışmasından 155.000 TL kazanan Bay A’nın
ödemesi gereken Veraset ve İntikal Vergisini hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; Türk vergi sisteminin bünyesinde bulunan servet vergilerini ele aldık. Bu
bağlamda Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin konularını,
mükellef yapılarını, muaflık ve istisnalarını, vergilendirme süreçlerini ve vergi hesaplamalarını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Veraset yoluyla intikallerde Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi aşağıdaki
yerlerden hangisine verilir?
a) Herhangi bir vergi dairesine
b) Murisin öldüğü yer vergi dairesine
c) Murisin ikâmet ettiği yer vergi dairesine
d) Hiçbiri

2- Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölüm Türkiye’de vukuu bulmuş
mükellefler Türkiye dışında bir ülkede bulunmaları halinde beyanname verme
süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sekiz ay
b) Altı ay
c) Bir ay
d) Dört ay

3- Yarışma ve çekiliş düzenleyen kişi ve kuruluşların sorumlu olarak kestikleri
vergilerin beyanname verme ve ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevkifatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde
b) Yarışma ve çekilişin yapıldığı günü takip eden ayın 20’inci günü akşamına
kadar
c) Tevkifatları yaptığı ayı takip eden ayın sonuna kadar
d) Hiçbiri

4- Emlak Vergisi ile ilgili muaflıkları kısaca anlatınız.
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5- İlk defa kayıt ve tescilleri yapılan taşıtların ödeme süresi geçmiş olan Motorlu
Taşıtlar Vergisinin ödeme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde
b) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar
c) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde
d) Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde
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