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1. GELİR VERGİSİ – I : VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Vergiler



Gelir Vergisinin Temel Nitelikleri



Gelir Vergisinin Temel Şekilleri



Sedüler Gelir Vergisi



Üniter Gelir Vergisi



Gelir Teorileri



Kaynak Teorisi



Safi Artış Teorisi



Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Gelir Kavramı



Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri



Kişisel Olması



Yıllık Olması



Safi Olması



Gerçek Olması



Genel Olması



Verginin Mükellefi



Mükellefiyet Türleri



Tam Mükellef



Dar Mükellef

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Bulunmamaktadır.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gelir vergisinin tanımı

Gelir vergisini tanımlamak

Gelir
vergisinin
şekilleri

temel Gelir
vergisinin
şekillerini anlamak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

temel

Gelir vergisinde mükellefiyet Gelir vergisinde mükellefiyet
şekilleri
şekillerini öğrenmek
Vergiye
nitelikleri

tabi

gelirin Gelirin niteliklerine vakıf
olmak

4

Anahtar Kavramlar


Sedüler gelir vergisi



Üniter gelir vergisi



Tam mükellefiyet



Dar mükellefiyet



Safi artış teorisi



Kaynak teorisi

5

Giriş

6

1. GELİR VERGİSİ – I : VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ
Türk vergi sisteminde yer alan vergiler, temelde Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler olarak
sınıflandırılmaktadır.
Gelir üzerinden alınan vergiler; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’dir. Harcamalar
Üzerinden Alınan Vergiler ise Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka Ve Sigorta
Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Gümrük
Vergisi ile Belediye Gelirleri Kanununca Alınan Vergiler’den oluşur. Servet Üzerinden Alınan
Vergiler ise Veraset Ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir.

1.1. Genel Açıklama
1.1.1. Gelir Vergisinin Tanımı Ve Nitelikleri
Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirlerini konu alan, kişisel (öznel veya subjektif), genel
ve dolaysız bir vergidir. Bu verginin kişisel (öznel veya subjektif) niteliği mükelleflerin kişisel
ve ailevi durumları ile çeşitli öznel koşullarını dikkate almasından; genel niteliği, ilke olarak
vergiye tabi gelir elde eden bütün gerçek kişileri kapsamasından ve dolaysız niteliği, kanun
koyucunun iradesinin, verginin başkalarına yansıtılmaması yönünde olmasından kaynaklanır.
Gelir vergisi dışındaki vergilerin kaynağı da gelir olmakla birlikte, kaynağının yanı sıra
konusu ve matrahının da gelir olması, gelir vergisini diğer vergilerden ayırır. Gelir vergisinin
kişisel özelliklere göre farklılaştırılabilme imkânlarının genişliği, bu vergiye mali güce göre
vergileme ilkesinin gerçekleştirilmesi bakımından önemli bir üstünlük sağlamaktadır1.

1.1.2. Gelir Vergisinin Tarihçesi
Gelir vergisinin bugünkü anlamı ile dünyada ilk olarak İngiltere- Fransa savaşı (17991802) sırasında, savaşın finansmanı amacıyla İngiltere tarafından 1799 yılında uygulandığı
belirtilmektedir. İngiltere’yi sırasıyla İsviçre (1840), Almanya (1891), Amerika Birleşik
Devletleri (1913) ve Fransa (1914) izlemiştir. Modern gelir vergisinin Türkiye’deki
uygulamasının başlangıcını ise 1950 reformunun oluşturduğu söylenebilir2. Bununla birlikte,
1950 reformundan önce de çeşitli gelir vergisi uygulamalarına rastlanmaktadır. 1863-1907,
1907-1914 ve 1914-1926 yılları arasında, konusu yine gelir olan Temettü Vergisi
uygulanmıştır3. Kamu gelirlerinde, 1925 yılında Aşar (Öşür) vergisinin kaldırılmasından doğan
azalışı telâfi etmek amacıyla 1926 yılında kazanç vergisi konulmuştur. Gerçek kişilerin
gelirlerinin yanısıra kurum kazançlarını da konusu içine alan ve ağırlıklı olarak beyan esasına
1 F. NEUMARK, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi-Teori, Tarihçe, Pratik, Hak
Kitabevi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1946, s.7.
2 Ibid., ss. 89-90; Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993,
ss. 110-111.
3 İbrahim Fazıl PELİN, Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, 1. Kitap, 3. Baskı, İsmail Akgün Basımevi,
İstanbul, 1945, s. 346.
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dayanan bu vergi, o dönemde iktisadi kalkınma ve sanayileşme sürecinin başlangıç
aşamalarında bulunan ülkemizde başarılı olamamıştır4. Kazanç vergisi uygulamasında görülen
aksaklıklar 1934 yılında yapılan değişikliklerle giderilmeye çalışılmış, bu çerçevede beyan
usulünün uygulama alanı daraltılarak, karine usulü ve götürü usulün uygulama alanı
genişletilmiştir. 1950 reformu ile yürürlüğe konulan 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1960
yılında yerini, halen yürürlükte bulunan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na bırakmıştır.

1.1.3. Gelir Vergisinin Temel Şekilleri
1.1.3.1. Sedüler Gelir Vergisi
Sedüler gelir vergisi, gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve
iratların her birinin ayrı ayrı, zaman zaman da değişik tarifelerle vergilendirildiği gelir vergisi
şeklidir. Bu gelir vergisi şeklinde, kazanç ve iratlar toplanmadığı gibi, bir kaynağın zararı başka
kaynakların kârlarına mahsup edilmez. Sedüler gelir vergisi bu özelliklerinden dolayı kişisel
olmayan ve nesnel (objektif) bir vergidir. Bununla birlikte, her bir gelir unsuru içinde,
mükelleflerin kişisel ve ailevi durumlarına göre bazı düzenlemeler yapılarak, sedüler gelir
vergisinin kısmen da olsa öznel (subjektif) hale getirilmesi mümkündür5.

1.1.3.2. Üniter Gelir Vergisi
Üniter gelir vergisi, gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratların
toplanarak tek bir artan oranlı tarifeye göre vergilendirildiği gelir vergisi şeklidir. Bu tip gelir
vergisinde, toplam zararlar toplam kârlara mahsup edilir. Üniter gelir vergisi, mali güce göre
vergileme ilkesinin gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli araçlardan biridir.
Türk gelir vergisi üniter gelir vergisidir. Gelir Vergisi Kanunu‘nun 85’inci maddesinin
birinci fıkrasına göre, “mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde
elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname
verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur”.
Genel kural toplama zorunluluğu olmakla birlikte, kanunda bazı istisnalara da yer verilmekte,
“toplama yapılmayan haller” başlıklı 86’ncı maddede toplanmayacak kazanç ve iratlar tek tek
sayılarak belirtilmektedir.

4 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, Temat, İstanbul, 1976, s. 51.
5 Salih TURHAN, op.cit., s. 114.
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1.2. Gelir Vergisinin Konusu
1.2.1. Mali Bakımdan Gelir (Vergiye Tabi Gelir) Kavramı: Kaynak
Teorisi Ve Safi Artış Teorisi
Alman iktisatçısı von Hermann tarafından ortaya atılan ve Alman vergi
hukukçularından Fuisting tarafından geliştirilen kaynak teorisine göre gelir, bir kaynaktan
(üretim faktöründen) düzenli olarak sağlanan ücret, faiz, rant ve kâr şeklindeki değerler
akımıdır. Kaynağın (üretim faktörünün) kendi değerindeki artışlar bu teoriye göre gelir olarak
kabul edilmez. Alman iktisatçısı G.Schanz tarafından geliştirilen safi artış teorisine göre ise,
servette safi bir artış sağlayan her türlü kazanç ve irat mali gelir kavramının kapsamı içinde yer
almaktadır. Kaynak teorisinin aksine, kaynağın (üretim faktörünün) kendi değerindeki artışlar
(değer artış kazancı, sermaye kazancı ya da kapital kazancı), miras gelirleri, talih oyunları
gelirleri ve tüketim harcamaları (öz tüketim dahil) safi artış teorisi bakımından gelir sayılmıştır.
Geniş anlamdaki bu gelir kavramı, doğal olarak, kaynak teorisinin akım gelirlerini de
kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, safi artış teorisine göre gelir, belli bir dönemdeki tüketim
harcamaları toplamına, aynı dönemde, varlıkların değerindeki net artışın ilâve edilmesi ile tespit
olunur.
Safi artış teorisinin uygulanabilirliğindeki güçlüklerin getirdiği arayışlar sonucunda
vergiye tabi gelir kavramını açıklayan başka teoriler de ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de
sadece piyasada yaratılan değerleri vergiye tabi gelir olarak kabul eden piyasa geliri teorisidir6.

1.2.2. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Gelir Kavramı
Gelir vergisinin konusunu gerçek kişilerin gelirleri, geliri ise, bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler,
gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar kapsamında yer alan ve
kanunda tek tek sayılan değer artışı kazançları ve arızi kazançlar oluşturmakta; “gelir unsurları”
olarak nitelendirilen bu kazanç ve iratlardan herhangi biri ile uyumlu olmayan gelirler gelir
vergisinin konusu dışında kalmaktadır7. Başka bir deyişle, diğer kazanç ve iratlar, gelirin ilk
altı unsuru dışında kalan tüm gelirleri kapsamamaktadır. Bu durumda, her türlü değer artışı
kazancı ve arızi kazanç değil, sadece kanunda sayılarak belirtilenler verginin konusu içinde yer
almakta, elde edilen ekonomik değer gelirin bu yedi unsurundan herhangi birinin kapsamına
girmiyorsa, gelir vergisine de tabi olmamaktadır8.
Diğer kazanç ve iratlar kategorisinin ilk grubunu oluşturan “değer artışı kazançları”,
varlıkların kendi değerindeki artışı ifade etmesi bakımından, varlığın akım şeklindeki getirisi
olan “kazanç” ve “irat”tan ayrılır. Emeğin ya da emek ile sermayenin üretim sürecindeki faktör
6 Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2011, ss, 85-91.
7 “Gelir unsurları” deyimi, geliri bir bütün (“unit”) olarak ele alan üniter gelir vergisi modeli
çerçevesinde toplam geliri oluşturan elemanları ifade etmektedir.
8 Kenan BULUTOGLU, Türk Vergi Sistemi. (1976), s. 72; Türk Vergi Sistemi Dersleri, Araştırma,
Eğitim, Ekin Yayınları, İstanbul, 1982, s. 36.
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geliri olan “kazanç” ile “değer artışı kazancı” arasındaki bu önemli nitelik farklılığı Gelir
Vergisi Kanunu‘nda dikkate alınmayarak ticari, sınai, zirai, mesleki faaliyet ile işverene tabi
hizmet ifasından elde edilen gelirler gibi, varlıkların kendi değerlerinde meydana gelen değer
artışlarına da kazanç denilmiştir. Oysa, ikinci grupta yer alanlar maliye yazınında “sermaye
kazancı” ya da “kapital kazancı”9 olarak adlandırılan gelir türünü oluştururlar10. Sermaye
kazançlarının vergilendirilmesinin sosyal gerekçesi, akım gelirleri vergilendirirken sermaye
kazançlarını vergi dışı bırakmanın adil olmadığı düşüncesidir11.
Yedinci gelir unsuru olan diğer kazanç ve iratlar kapsamındaki ikinci kazanç grubu
“arızi kazançlar”dır. Devamlı nitelikteki ilk altı gelir unsurundan farklı olarak, zaman zaman
elde edilen kazançlara “arızi kazançlar” denilmektedir. Arızi kazancın en önemli özelliği
önceden planlanmaması nedeniyle devamlılık göstermemesidir. Hangi sıklığın devamlılığı
ifade edeceği konusunda ise kanunda açıklık bulunmadığından, her olayın kendi koşullarına
göre nitelendirilip değerlendirilerek bir sonuca ulaşılması gerekir. Her yıl düzenli bir şekilde
bir defa elde edilen bir kazanç, devamlı niteliği dolayısıyla arızi kazanç sayılmazken; yılda
birden fazla defa, ancak önceden planlanmaksızın ve elde edileceği zaman bilinmeksizin elde
edilen kazançlar arızi kazanç sayılabilecektir. Başka bir deyişle, bir kazancın arızi nitelikte olup
olmadığının belirlenmesinde, elde edilme sıklığı kadar, vergiyi doğuran olayın (gelirin elde
edilmesi) öngörülebilir olup olmaması rol oynamaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu‘nda, gelir, ağırlıklı olarak kaynak teorisine uygun, diğer kazanç
ve iratlar kategorisi dolayısıyla ise, kısmen de olsa, safi artış teorisine yaklaşan bir şekilde
tanımlanmıştır.

1.2.3. Vergiye Tabi Gelirin Nitelikleri
Gelir Vergisi Kanunu‘na göre, vergiye tabi gelirin beş niteliği bulunmaktadır. Bunlar,
gelirin kişisel, yıllık, safi, gerçek ve genel olmasıdır.

1.2.3.1. Gelirin Kişisel Olması
Gelir vergisinin mükellefleri gerçek kişilerdir. Başka bir deyişle gelir vergisinin konusu
gerçek kişilerin gelirleridir. Tüzel kişilerin ya da kurumların kazançları gelir vergisine tabi
değildir. Bazı tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan kurumların kazançları kurumlar vergisine
tabi olduğu halde, kollektif ve adi komandit şirketlerin kazançları kurumlar vergisinin konusu
dışındadır. Bu şahıs şirketlerinin ortakları, ortaklık kârından aldıkları paylar üzerinden gelir
vergisi öderler.

9 Batı dillerinde, “capital gain”, “gain en capital” şekillerinde kullanılmaktadır.
10 Kenan BULUTOGLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 73.
11 David W WILLIAMS, Geoffrey MORSE, Principles of Tax Law, 4th Edition, London:
Sweet&Maxwell, 2000, s. 203.

10

1.2.3.2. Gelirin Yıllık Olması
Gelirin yıllık olması ilkesi, muhasebenin dönemsellik ilkesinin vergileme alanına
yansımasıdır. GVK, m. 108’e göre, “gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim
yılıdır”. Gelirin yıllık olması genel kural olmakla birlikte, kanunda bu ilkenin bazı istisnalarına
da yer verilmiştir.
İlk istisna, verginin kaynakta kesinti yapılarak (tevkif suretiyle) alındığı hallere
ilişkindir. Bu durumda, hak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermek zorunda değillerse,
kesintinin ilgili olduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır (GVK, m. 108/4). İkinci istisna,
mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde söz konusu olur. Mükellefiyetin takvim yılı
içinde kalkması halinde vergilendirme dönemi takvim yılı başından mükellefiyetin kalktığı
tarihe kadar geçen süreyi kapsar (GVK, m. 108/1). Üçüncü istisna, münferit beyanname ile
ilgili olarak tanınmıştır. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin
vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas alınır (GVK, m.
108/5). Dördüncü istisna, gayrimenkul sermaye iratları ile ilgilidir. Gelecek yıllara ait olup
peşin tahsil edilen kiralar, ilgili bulundukları yılların geliri sayılır (GVK, m. 72/f. 4). Beşinci
olarak, bir yıldan fazla süren inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin
olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak beyannamede gösterilir.

1.2.3.3. Gelirin Safi Olması
Gelirin safi olmasının anlamı, gelirin elde edilmesi için yapılan ve kanunun
indirilmesine izin verdiği giderlerin gayri safi gelirden düşülmesidir. Her bir gelir unsurunun
tespiti için indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu‘nda tek tek sayılarak belirtilmiştir.
Kanunda, indirilmesine izin verilmeyen giderler de ayrıca yer alır.

1.2.3.4. Gelirin Gerçek Olması
GVK, m. 2/f. 2’ye göre, Gelir Vergisi Kanunu‘nda aksine hüküm olmadıkça, geliri
oluşturan kazanç ve iratlar, gelirin tespitinde gerçek ve safi tutarları ile gözönüne alınır. Bu
hüküm, Gelir Vergisi Kanunu’nda ilke olarak gerçek usulün kabul edildiğini göstermektedir.
Bununla birlikte, kanunda gerçek usulün istisnalarına da yer verilmiştir. GVK, m. 45’de
yer alan, dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma
işlerinden elde ettikleri kazançların vergiye matrah olacak tutarları götürü usulde tespit
edilmektedir. Buna göre, KVK, m. 23’de yer alan ortalama emsal oranları kara, deniz ve hava
ulaştırma kurumlarının kazançlarına uygulanarak matrah bulunur. Gerçek usulün bir başka
istisnası, GVK, m. 64’de düzenlenen “diğer ücretler”dir. Bu ücretler de götürü usule göre tespit
edilmektedir. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanların, özel
hizmetlerde çalışan şoförlerin, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,
gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanında çalışanların ve gerçek ücretlerinin tespitine
imkân olmaması sebebiyle Danıştay‘ın olumlu görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı’nca götürü
ücret kapsamına alınanların safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir.
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Gerçek usulün Gelir Vergisi Kanunu‘nda yer alan diğer istisnaları götürü gider usulü ile ilgili
hükümlerdir. Ticari kazancın tespitinde indirilecek giderleri düzenleyen 40’ıncı maddenin
birinci bendinde yer alan parantez içi hükmüne göre, “ihracat, yurt dışında inşaat, onarma,
montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilâveten bu
faaliyetlerinden döviz olarak elde etikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki
bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de
indirebilirler”. Ayrıca, gayrimenkul sermaye iratlarında indirilecek giderleri düzenleyen GVK,
m. 74/f. 3’de, “mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı
giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 25’ini götürü olarak indirebilirler...” hükmüne
yer verilmiştir.

1.2.3.5. Gelirin Genel Olması
Gelirin genelliği, Türk gelir vergisinin üniter yapısının bir sonucudur. Beyanı gereken
gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olması (GVK, m. 85/f. 1) gelirin genel
olma niteliğini vurgulamaktadır. Genellik ilkesine göre, gelir üretim faktör gelirlerinin, başka
bir deyişle çeşitli kazanç ve iratların (gelir unsurlarının) toplamını ifade eden bir bütündür.

1.3. Gelir Vergisinin Mükellefi Ve Mükellefiyet Türleri
1.3.1. Gelir Vergisinin Mükellefi
Gelir Vergisi Kanunu‘nun birinci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir
vergisine tabi olduğu belirtilmektedir. Buna göre, gelir vergisinin mükellefi, kanunda
tanımlanan kazanç ve iratları elde eden gerçek kişilerdir.

1.3.2. Mükellefiyet Türleri
Uluslararası düzeyde, kapsamı bakımından iki ayrı mükellefiyet türü bulunmaktadır.
Bunlar, vergilendirmede kişisellik ilkesinin kabul edildiği küresel bir olgu olan tam
mükellefiyet ile yersellik (mülkilik) ilkesinin kabul edildiği dar mükellefiyettir.

1.3.2.1. Tam Mükellefiyet
Gelir vergisinde tam mükellefiyet, ilke olarak, Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek
kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden
Türkiye’de vergilendirilmesidir.
GVK, m. 3’e göre;
a) Türkiye’de yerleşmiş olanlar;
b) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve
teşebbüslere bağlı olup, bu daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı
ülkelerde oturan Türk vatandaşları; tam mükellefiyete tabidir.
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Kanunda, Türkiye’de yerleşmeyi belirleyen iki ayrı ölçüte yer verilmektedir. Bunlardan
birincisi ikametgâhın Türkiye’de bulunması, ikincisi ise bir takvim yılı içinde Türkiye’de
devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.
İkametgâhı Türkiye’de bulunan gerçek kişiler Türkiye’de yerleşmiş sayılır ve tam
mükellefiyet hükümlerine tabi olurlar. İkametgâh kavramının tanımı konusunda GVK, m.
4/1’de Türk Medeni Kanunu’na atıf yapılmıştır. İkametgâh (yerleşim yeri) Türk Medeni
Kanunu’nun 19’uncu maddesinde, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olarak
tanımlanmaktadır. Tanımın nesnel (objektif) unsurunu oturma fiili, öznel (subjektif) unsurunu
ise sürekli kalma niyeti oluşturur.
İkametgâh kavramının öznel unsurunun (sürekli kalma niyetinin) belirlenmesindeki
güçlükler dikkate alınarak GVK, m. 4/2’de alternatif bir ölçüt olan 6 aydan fazla oturma
koşuluna yer verilmiştir. Bu ölçüt, ikametgâhın Türkiye’de bulunmaması ya da tespitin güçlüğü
hallerinde uygulanarak vergi güvenliğini sağlamaktadır. Bir takvim yılı içinde Türkiye’de
devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye’de yerleşmiş olarak kabul edildiğinden tam
mükellef sayılırlar. Bununla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olmayan bazı gerçek kişiler
(genellikle yabancı uyruklular) Türkiye’de bir takvim yılı içinde altı aydan fazla kalsalar bile
yerleşmiş sayılmazlar, dolayısıyla tam mükellefiyet hükümlerine tabi olmazlar. Bu gerçek
kişiler şunlardır (GVK, m. 5):
Türkiye’de kendi isteği ile kalanlar:
Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş adamları, bilim adamları,
uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer
kimselerle tahsil, tedavi, dinlenme veya seyahat amacı ile gelenlerdir.
Türkiye’de zorunlu nedenlerle kalanlar:
Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de
alıkonulmuş veya kalmış olanlardır.
Bu kişiler, Türkiye’de vergiye tabi kazanç ve irat elde etmeleri durumunda ise söz
konusu kazanç ve iratlarla sınırlı olmak üzere dar mükellef olarak vergilendirilirler. Tam
mükellefiyette temel ilke Türkiye’de yerleşme olduğundan, mükellefin Türk vatandaşı olup
olmamasının önemi yoktur. Uyrukluk ilkesi, tam mükellefiyette sadece resmi kurumlarla
merkezi Türkiye’de bulunan diğer kuruluşlara bağlı olarak, bu kurum ve kuruluşların işleri için
yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde kısmi olarak kabul edilmiştir.
Bu durumdaki Türk vatandaşlarının da esasen Türkiye’de yerleşmiş oldukları ve iş için yabancı
ülkelerde bulunduklarının kabulü gerekir. Nasıl GVK, m. 5’e göre, Türkiye’ye iş için gelenler
Türkiye’de yerleşmiş sayılmamaktaysa; Türkiye’den başka ülkelere iş için geçici statüde
gidenler de o ülkelerde değil, Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar.
Kısaca belirtmek gerekirse, tam mükellefiyet statüsünün belirleyicisi ilke olarak
“Türkiye’de yerleşme”dir. Bu özelliği, tam mükellefiyeti dar mükellefiyetten ayıran temel
farklılığı ifade eder.
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1.3.2.2. Dar Mükellefiyet
Gelir vergisinde dar mükellefiyet, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece
Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden Türkiye’de vergilendirilmesidir. Bu
mükellefiyet şeklinde yersellik ilkesi kabul edildiğinden, vergilendirme kazanç ve iratların
Türkiye’de elde edilmesi koşuluna bağlanmıştır12.
Ticari kazançlar, kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi temsilci
bulundurması ve kazancın bu işyerinde veya bu daimi temsilci aracılığı ile sağlanması halinde
Türkiye’de elde edilmiş sayılır (GVK, m. 7/f. 1, b. 1). Burada geçen “işyeri” kavramı Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir (GVK, m. 8/f. 1). Vergi Usul Kanunu’na göre “ticari,
sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, eğlence ve
spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler,
taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin
icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir” (VUK, m. 156). “Daimi temsilci”
ise bir hizmet veya vekâlet akdi ile bağlı olduğu temsil edilenin nam ve hesabına belli bir süre
için veya süresiz olarak devamlı şekilde ticari işlemler yapmaya yetkili bulunan kimsedir
(GVK, m. 8/f. 2). Daimi temsil ilişkisi, ilke olarak bir hizmet veya vekâlet akdine dayanmakla
birlikte, aşağıdaki kimseler başkaca bir şart aranmaksızın, temsil edilenin daimi temsilcisi
sayılırlar. Bu kimseler şunlardır (GVK, m. 8/f. 3):
Ticari mümessiller (ticari temsilciler)13, tüccar vekilleri14 ve memurları15 ile Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre acente16 durumunda bulunanlar;

12 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 81.
13 Borçlar Kanunu’na göre, “ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye
ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya
da örtülü olarak yetki verdiği kişidir” (BK, m. 547/f. 1).
14 “Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini
yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir” (BK, m. 551/f. 1).
15 Borçlar Kanunu’nda, “ticari temsilci” ve “ticari vekil”den başka tacir yardımcılarına da (diğer tacir
yardımcıları) yer verilmektedir. Bunlar;
“Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri, o
ticari işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca okuyabilecekleri bir
biçimde, yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadıkça, aşağıdaki işlemler için yetkilidirler:
1. Ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak.
2. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak.
3. Ticari işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa edilmesine veya bunların hiç ya da gereği
gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar veya diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapmak; bu nitelikteki
ihtar veya diğer açıklamaları, özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara ilişkin ayıp
bildirimlerini ticari işletme adına kabul etmek.
Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri,
kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça, işletme dışında ve kasa görevlileri atanmışsa, işletme
içinde satış bedellerini isteyip alamazlar. Bu kişiler, satış bedellerini almaya yetkili bulundukları
hâllerde, faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler (BK, m. 552).
16 Türk Ticaret Kanunu‘na göre, “ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı
gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya
bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o
tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.” (TTK, m. 102/f. 1).
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Temsil edilene ait reklâm giderleri hariç olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen
veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;
Mağaza veya depolarında, temsil edilen hesabına konsinyasyon yolu ile satmak için
devamlı olarak mal bulunduranlar.
Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci bulunsa ve ticari kazanç bu yerlerde veya bu
temsilciler aracılığı ile elde edilse dahi, iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlardan, ihraç etmek
amacıyla Türkiye’de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye’de satmaksızın yabancı
ülkelere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye’de elde edilmiş sayılmamaktadır
(GVK, m. 7/f. 1, b. 1).
“Türkiye’de satmak” deyimi, alıcı ve satıcı veya her ikisinin Türkiye’de bulunması veya
satış akdinin Türkiye’de yapılmış olmasını ifade eder. “İş merkezi” ise, iş bakımından
işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir (GVK, m. 7/f.1, b.1).
Zirai kazançlar, zirai faaliyette Türkiye’de bulunulması halinde Türkiye’de elde edilmiş
sayılır (GVK, m 7/f. 1, b. 2).
Ücretler, hizmetin Türkiye’de yapılması veya yapılmakta olması ya da Türkiye’de
değerlendirilmesi ile Türkiye’de bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyelerine,
denetçilerine, tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye’de
değerlendirilmesi hallerinde Türkiye’de elde edilmiş sayılır (GVK, m. 7/f. 1, b. 3).
Serbest meslek kazançlarının Türkiye’de elde edilmesi, serbest meslek faaliyetinin
Türkiye’de yürütülmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi koşuluna bağlanmıştır (GVK, m.
7/f. 1, b. 4).
Gayrimenkul sermaye iratları, gayrimenkulün Türkiye’de bulunması ve bu mahiyetteki
mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi halinde Türkiye’de
elde edilmiş sayılır (GVK, m. 7/f. 1, b. 5).
Menkul sermaye iratlarının Türkiye’de elde edilmesi, menkul sermayenin Türkiye’de
yatırılmış olması koşuluna bağlıdır (GVK, m. 7/f. 1, b. 6).
Diğer kazanç ve iratlar, kendilerini doğuran iş veya işlemin Türkiye’de yapılması veya
Türkiye’de değerlendirilmesi halinde Türkiye’de elde edilmiş sayılır (GVK, m. 7/f. 1, b. 7).
Kazanç ve iradı doğuran iş veya işlemin Türkiye’de yapılmaması durumunda söz
konusu olan ve ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları ve diğer
kazanç ve iratlarda gelirin dar mükelleflerce Türkiye’de elde edildiğini gösteren “Türkiye’de
değerlendirme”, ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı ülkede yapılmışsa,
Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya
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kârından ayrılmasıdır (GVK,m.7/f. 2).Faaliyet, iş veya işlemin Türkiye’de değerlendirilmesinin
anlamı, yapılan ödemenin Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasından ayrılmasıdır17.

1.4. Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay, verginin konusunu oluşturan gelirin, verginin
mükellefi olan gerçek kişilerce elde edilmesidir. Gelir Vergisi Kanunu‘nun birinci maddesinde
vergiye tabi gelir tanımlanırken bu husus açık olarak belirtilmektedir. Gelirin elde edilmesi
konusunda, hukuki tasarruf ve fiili tasarruf olmak üzere iki ayrı ölçüt kabul edilmiştir. Gelire
hukuki tasarruf bir alacak hakkının doğması, fiili tasarruf ise gelirin kişinin mal varlığına
girmesidir18.
Gelirin elde edilmesinin hukuki tasarrufa bağlandığı hallerde “tahakkuk esası”ndan, fiili
tasarrufa bağlandığı hallerde de “tahsil esası”ndan söz edilir. Gelir unsurlarından ticari
kazançlar ile zirai kazançlarda gelirin elde edilmesi için hukuki tasarrufun varlığı (gelirin
tahakkuku) yeterli görülürken; ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye
iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlarda fiili tasarruf (gelirin tahsili) koşulu
aranmaktadır.

17 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 85.
18 Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, 16. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998, s. 156.
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Uygulamalar
İlerideki bölümlerde uygulamalar yapılacaktır.
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Uygulama Soruları
İlerideki bölümlerde uygulama soruları yöneltilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gelir vergisine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda; gelir
vergisinin tanımı, nitelikleri, tarihçesi, temel şekilleri, mükellefiyet tipleri, gelir vergisi
kanununa göre vergiye tabi gelir kavramı ve özellikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki vergilerden hangisi gelir üzerinden alınır?
a) Özel iletişim vergisi
b) Özel tüketim vergisi
c) Kurumlar vergisi
d) Katma değer vergisi
d) Veraset ve intikal vergisi
2) Aşağıdaki vergilerden hangisi servet üzerinden alınır?
a) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
b) Özel İletişim Vergisi
c) Şans Oyunları Vergisi
d) Damga Vergisi
e) Motorlu Taşıtlar Vergisi
3) Gelir vergisinin konusu nedir?
a) Her nevi ticaret şirketinin gelirleri
b) Kollektif şirketlerin gelirleri
c) Adi ortaklık geliri
d) Gerçek kişilerin gelirleri
e) Gerçek ve tüzel kişilerin gelirleri
4) Kaynak teorisine göre hangisi vergiye tabi gelir tanımı içinde yer almaz?
a) Emek gelirleri
b) Sermaye gelirleri
c) Girişim gelirleri
d) Değer artış gelirleri
e) Doğal kaynak gelirleri
5) Hangisi üniter gelir vergisinin özelliğidir?
a) Gelir unsurları ayrı tarifelere göre vergilendirilir
b) Bir kaynağın zararı diğer kaynakların kârlarına mahsup edilebilir
c) Mali güce göre vergileme ilkesine en uygun gelir vergisi şeklidir
d) Kazanç ve iratlar toplanmaz
e) Her bir kaynağın geliri ve/veya zararı ayrı olarak dikkate alınır
6) Kanun koyucunun iradesinin verginin yansıtılmaması yönünde olması, gelir vergisinin
hangi özelliğini göstermektedir?
a) Dolaysız vergi olma özelliğini
b) Kişisel olma özelliğini
c) Genel olma özelliğini
d) Öznel koşulları dikkate almasını
e) Subjektif olma özelliğini
7) Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratların her birinin ayrı
ayrı, zaman zaman da değişik tarifelerle vergilendirildiği gelir vergisi şekline ne ad
verilir?
a) Artan oranlı gelir vergisi
b) Sabit oranlı gelir vergisi
20

c) Sedüler gelir vergisi
d) Üniter gelir vergisi
e) Kurumlar vergisi
8- Hangisi vergiye tabi gelirin özelliği değildir?
a) Kişisel olması
b) Bir takvim yılı içinde meydana gelmesi
c) Gayrisafi olması
d) Gerçek olması
e) Genel olması
9) Gelir vergisinde dar mükellefiyet milletlerarası özel hukuk ilkelerinden hangisi ile
ilişkilidir?
a) Mülkilik (yersellik) ilkesi
b) Şahsilik ilkesinin ikametgâh esası
c)Şahsilik ilkesinin uyrukluk esası
d) Genellik ilkesi
e) Yasallık ilkesi
10) Hangisi tam mükellef değildir?
a) İkametgâhı (yerleşim yeri) Türkiye’de bulunan yabancı uyruklular
b) Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar
c) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı
olup, bunların işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları
d) Türkiye’de yerleşmiş olmayan Türk vatandaşları
e) İkametgâhı (yerleşim yeri) Türkiye’de bulunanlardan, gelirleri sadece yurt dışında elde
ettikleri kazanç ve iratlardan oluşanlar
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2. GELİR VERGİSİ – II: MUAFLIKLAR, İSTİSNALAR VE
İNDİRİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Muaflıklar



Esnaf Muaflığı



Diplomat Muaflığı



İstisnalar



Kazançlarda İstisnalar



Serbest Meslek Kazançlarında İstisnalar



PTT Acentalarında Kazanç İstisnası


İstisnası

Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç



Sermaye İratlarında İstisnalar



Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna



Menkul Sermaye İradında İstisnalar



Müteferrik İstisnalar



İndirimler



Engelli İndirimi



Asgari Geçim İndirimi



Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Bulunmamaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelir vergisinde muaflıklar

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında
muaflıkları
öğrenmek

Gelir vergisinde istisnalar

Gelir
vergisi
kapsamında
tanımlamak

Gelir vergisinde indirimler

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında indirimlere vakıf
olmak

kanunu
istisnaları
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Anahtar Kavramlar


Esnaf muaflığı



Asgari geçim indirim

26

Giriş

27

2.1. Muaflıklar
Gelir Vergisi Kanunu‘nda esnaf muaflığı ve diplomat muaflığı olmak üzere iki muaflık
yer almaktadır.

2.1.1. Esnaf Muaflığı
Esnaf muaflığı, genel olarak perakende satış yapan gezici esnaf için uygulanan bir
muaflık olmakla birlikte, sabit işyerlerinde küçük ölçekli iş yapan bazı gerçek kişiler de
muaflıktan yararlanabilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu‘na göre aşağıda belirtilen ticaret ve
sanat erbabı gelir vergisinden muaftır (GVK, m. 9/f.1)19:
Motorlu nakil aracı kullanmaksızın gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende
ticaret ile uğraşanlar (Giyim eşyası, kişisel eşya ve süs eşyası satanlar ile pazar takibi suretiyle
gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini satanlar ve sabit işyerlerinin önünde sergi açarak o
işyerlerinde satılan mallarla aynı neviden malları satanlar muaflıktan yararlanamaz);
İşyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan hallaç, kalaycı,
lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, ayakkabı boyacısı, berber, nalbant,
fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;
Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde GVK, m.
47’de belirtilen, basit usule tabi olmanın genel şartlarını taşıyanlar (Ancak, bu şartları taşısalar
bile GVK, m. 51’de basit usulden yararlanamayacakları belirtilenler muaflık kapsamı
dışındadır);
Nehir, göl ve denizler ile su geçitlerinde toplam olarak 50 rüsum tonilatoya kadar
makinesiz veya motorsuz nakil araçları işletenler; hayvan veya bir adet hayvan arabası ile
nakliyecilik yapanlar;
Nakliyeciliği mutad meslek haline getirmeksizin, tarımda kullandıkları hayvan, hayvan
arabası, motor, traktör gibi araçlarla veya sandallarla ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan
taşıyan çiftçiler;
Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç
olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları
evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden
üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte,
mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar (Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile
19 Türk Ticaret Kanunu‘nun 15’inci maddesinde esnaf, ”ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir
sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına
dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı
aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır....” şeklinde tanımlanmaktadır. TTK, m.11/f.2’ye
göre, “ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak kararnamede
gösterilir”.
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ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların
düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival ve panayırlar ile kamu kurum ve
kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir);
Danıştay‘ın olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığı’nca yukarıdaki işlere benzerlik
gösterdikleri kabul ve ilân olunan ticaret ve sanat işleri ile uğraşanlar.
“Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar
ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde
yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar” (GVK, m. 9/f.4).
Vergiden muaf esnafın belge düzenleme ödevi bulunmamaktadır. Ancak, muaflıktan
yararlananlar faaliyetleri ile ilgili olarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları
alış ve giderlerine ilişkin belgeleri saklamak zorundadırlar (GVK, m. 9/f.3).
İşyeri açmadan, sadece gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile
bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlar herhangi bir şart
aranmaksızın gelir vergisinden muaftır (GVK, m. 9/f.4).
Muaflık ve istisnaların büyük bir bölümü için geçerli bir kural olan, muaflık veya
istisnaya rağmen tevkifat uygulanması kuralı esnaf muaflığı için de geçerlidir. Buna göre, esnaf
muaflığı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle alınacak vergiyi
kapsamamaktadır (GVK, m. 9/f.5)20. Bir tür asgari vergiye benzetilebilecek olan bu uygulama
çerçevesinde, vergiden muaf esnaf tevkifata tabi bir gelir elde ettiğinde gelir vergisi ödeyecek,
ancak yıllık beyanname vermeyecektir. Bu durumda dahi muaflığın sağladığı avantaj ortadan
kalkmamakta, esnaf gelir vergisinin artan oranlı esas tarifesi yerine tek oranlı (sabit veya düz
oranlı) bir vergi tarifesine göre vergilendirilmiş olmaktadır.

2.1.2. Diplomat Muaflığı
Diplomat muaflığı, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve
konsolosları ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o ülkenin uyrukluğunda bulunan
memurlarına ve Türkiye’de resmi bir göreve atananlara bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı
olmak kaydıyla uygulanan bir muaflıktır (GVK, m. 15/f.1).

20 Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri, her nevi
turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2;
b) Değerli kâğıt satışlarında komisyon bedelleri üzerinden % 20;
c) Diğer mal alımları için % 5;
d) Diğer hizmet alımları için (yukarıdaki haller dışında mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali dahil)
% 10 oranında tevkifat yapılır (GVK, m. 94/f.1, b.13).
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Bu muaflık, menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınacak vergiyi
kapsamamaktadır. Örneğin, bir yabancı devletin Türkiye’de görevli konsolosunun Türkiye’de
elde ettiği tahvil ve mevduat faiz gelirleri ile hisse senedi kâr payları tevkifata tabidir (GVK,
m. 15/f.1).
Yabancı elçilik ve konsoloslukların diplomat muaflığı kapsamında yer almayan memur
ve hizmetlilerinin sadece bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartıyla gelir
vergisinden müstesnadır (GVK, m. 16).

2.2. İstisnalar
Gelir Vergisi Kanunu‘nda “kazançlarda istisnalar”, “sermaye iratlarında istisnalar” ve
“müteferrik istisnalar” olmak üzere üç grup istisnaya yer verilmiştir.

2.2.1. Kazançlarda İstisnalar
Bu grupta bazı serbest meslek kazançları, PTT acentelerinin kazançları ve eğitimöğretim işletmelerinin kazançları ile ilgili istisnalar yer alır.

2.2.1.1. Serbest Meslek Kazançları İstisnası
Serbest meslek kazançları istisnası müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam,
bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye,
roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür,
fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi,
bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayımlamak veya kitap, CD, disket,
resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını21 satmak veya bunlar üzerindeki
mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılata
uygulanmaktadır. Eserlerin yayımlanma, oynanma, icra ve sergilenme yollarıyla
değerlendirilmesi karşılığında alınan bedeller de istisnaya dahildir (GVK, m. 18). Bu istisnanın
amacı fikir ve sanat eserlerinin teşvikidir.
Serbest meslek kazançları istisnası Gelir Vergisi Kanunu‘nun 94’üncü maddesi
uyarınca tevkif suretiyle alınacak vergiyi kapsamamakta ve istisna kapsamındaki kazançlar
tevkifata tabi tutulmaktadır22.

21 İhtira beratı (patent belgesi), bir şey icat edene (mucide) verilen imtiyaz belgesidir.
22 İstisna kapsamında yer alan serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17 oranında
tevkifat yapılır (GVK, m. 94/f. 1, b. 2-a).
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2.2.1.2. PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası
Bu istisna, PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen kazançlara uygulanır (GVK, mük.
m. 18). Ancak, PTT acentelerinde kazanç istisnası Gelir Vergisi Kanunu‘nun 94’üncü maddesi
uyarınca tevkif suretiyle alınacak vergiyi kapsamamaktadır23.

2.2.1.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim
İşletmelerinde Kazanç İstisnası
Bu istisna, kreş, gündüz bakımevi ve özel eğitim-öğretim işletmelerinin kazançlarına
uygulanan geçici bir istisnadır. Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim,
ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar,
ilgili bakanlığın görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar
çerçevesinde ve kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme
döneminden itibaren başlamak üzere beş vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden
müstesnadır (GVK, m. 20)24.

2.2.1.4. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti
tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam
mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme
dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk Lirası’na kadar olan kısmı,
aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir (GVK, mük.m. 20/f.1):
1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
(çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve
hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı
bozmaz),
3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların
işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

23 PTT acentelerine ödenen komisyon bedelleri üzerinden % 20 oranında tevkifat yapılmaktadır (GVK,
m.94/f. 1, b. 12).
24 İstisnadan yararlanacak okullar 254 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır:
Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 20 ve 21 inci maddelerine
göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okullardır.
İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanunun 22-25 inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki
çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okullardır.
Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanunun 26-30 uncu maddelerinde belirtilen ilköğretime dayalı, en
az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarıdır.
Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarıdır.
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4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak
üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin
eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış
olması,
5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin
altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir (GVK, mük.m. 20/f.2. Bu
istisna, GVK, m.94 uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiyi kapsamaz (GVK, mük.m.
20/f.3).

2.2.2. Sermaye İratlarında İstisnalar
Bu grupta gayrimenkuller ve haklarda istisnalar ile menkul sermaye iratlarında istisnalar
yer alır.

2.2.2.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Mesken Kira Gelirleri
İstisnası
Gelir Vergisi Kanunu‘nun “gayrimenkuller ve haklarda istisnalar” kenar başlıklı 21’inci
maddesinde sadece bu istisnaya yer verilmektedir. Buna göre, binaların mesken olarak kiraya
verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 3.900 TL tutarındaki kısmı gelir
vergisinden müstesnadır. İstisna haddinin üzerinde kira geliri elde ettiği halde bunu beyan
etmeyen veya eksik beyan edenler ile ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile
bildirmek zorunda olanlar ve istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip
gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı,
gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrı safi tutarları toplamı Gelir
Vergisi Kanunu esas tarifesinin25 üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar
bu istisnadan yararlanamaz.

2.2.2.2. Menkul Sermaye İratları İstisnası
Bu istisna, tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelere ve kâr paylarına
uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu‘nun 22’nci maddesine göre;
1. Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından
yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki; bu istisnadan
yararlananların ölüm, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl
tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları halinde, ayrılma tarihinde
yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, GVK, m.94/f.1,b.15-a hükmüne göre tevkifat
yapılır. İrat tutarlarının tespitinde GVK, m. 75 hükümlerine uyulur (GVK, m.75/f.2,b.1).

25 GVK, m. 103.
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2. GVK, m.75/f.2,b.15-b ile aynı fıkranın 16-c bendi kapsamında yapılan ödemeleri,
sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına
yatıranların, bu sigorta için yatırdıkları kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları
(4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının
ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) gelir vergisinden müstesnadır.
İstisna edilen tutarlar üzerinden GVK, m 94/f.1,b.15 ve 16 hükümlerine göre tevkifat yapılmaz.
Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların ölüm, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler
hariç olmak üzere, ödeme alarak on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından
ayrılmaları halinde, istisna edilen tutarlar üzerinden, ödemenin kaynağına göre GVK,
m.94/f.1,b.15-a veya aynı fıkranın 16-b bendine göre belirlenen oranlar dikkate alınarak
tevkifat yapılır. İrat tutarlarının tespitinde GVK, m.75 hükümlerine uyulur (GVK,
m.75/f.2,b.2).
3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen aşağıda belirtilen kâr paylarının yarısı gelit
vergisinden müstesnadır:
a) 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 ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen
ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa
dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil) (GVK,
m.75/f.2,b.1);
b) İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları
ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu gruba
dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan karların ortaklara,
kooperatifle yaptıkları işlemler oranında dağıtımı, kazanç dağıtımı sayılmaz) (GVK,
m.75/f.2,b.2, p.2).
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinde yer alan kontrol edilen
yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde;
Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ya da birlikte
sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle
kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap
döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibariyle dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de
vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr
paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir (GVK, m.75/f.2,b.1,p.3);
Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilgili olduğu takvim
yılında elde edilmiş sayılır (GVK, m.75/f.2,b.1,p.3).
c) Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr payları (GVK,
m.75/f.2,b.3);
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İstisna edilen tutar üzerinden GVK, m. 94 uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen
verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname
üzerinden hesaplanan vergiye mahsup edilir (GVK, m.22/f.2).

2.2.3. Müteferrik İstisnalar
Bu grupta ücretler, gider karşılıkları, tazminat ve yardımlar, vatan hizmeti yardımları,
teçhizat ve tayın bedelleri, tahsil ve tatbikat ödemeleri, teşvik ikramiye ve mükâfatları ile dar
mükellef gerçek kişilerce sergi ve panayırlarda yürütülen ticari ve mesleki kazançlara ilişkin
istisnalar yer alır. Değişik adlar altında toplanan bu istisnaların büyük bir bölümünün ücretlerle
ilgili istisnalardan oluştuğu görülmektedir.

2.2.3.1. Ücretlerde İstisnalar
Aşağıdaki ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir (GVK, m. 23):
Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde
faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan
işçilerin ücretleri;
Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin
yanında çalışan işçilerin ücretleri;
Toprak altı maden işletmelerinde cevher üretimi ve diğer ilgili işlerde çalışanların yer
altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri;
Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri görevlilerine köy
bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;
Hizmetçilerin ücretleri (hizmetçiler, bireyler tarafından evlerde, bahçelerde,
apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan diğer yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık,
bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar olup mürebbiyelere ödenen ücretler
istisna kapsamında değildir);
Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslah evlerinde, darülacezelerin
atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere ödenen ücretler;
İşverenlerce hizmet erbabına yemek verilerek sağlanan menfaatler (İşverenlerce
işyerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan güne ait bir günlük yemek bedelinin 14 Türk
Lirası’nı aşmaması ve ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere (lokanta vb)
yapılması zorunludur. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına
nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir);
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Maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçiler ile özel kanunlarına göre
barındırılması gereken memur ve hizmetlilere konut tedariki ve bu konutların aydınlatılması,
ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait olan ve
brüt alanı 100m²yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle
sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m²yi aşması halinde aşan kısma isabet eden menfaat
için bu istisna uygulanmaz);
Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla
işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici
20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim
aylıkları (Bu aylıkların toplamı, en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek aylıktan fazla
ise aradaki fark ücret olarak vergilendirilir);
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na tabi çırakların asgari ücreti aşmayan
ücretleri;
Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli,
malûliyet, dul ve yetim aylıkları;
13. a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin
yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden
döviz olarak ödediği ücretler;
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde
münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye
dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;
Yüz ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde
iki amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara katıldıklarının belgelenmesi şartıyla
bu amatör sporculara ödenen ücretlerin asgari ücretin iki katını aşmayan kısmı.

2.2.3.2. Gider Karşılıklarında İstisnalar
Bu grupta yer alan istisnalar yolluklar, yakacak yardımları ve sayım ve seçim işlerinde
görevlendirilenlere ödenen gider karşılıklarını kapsamaktadır (GVK, m. 24). Buna göre;
Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan
ödemeler;
Harcırah Kanunu’nun kapsamı dışında kalan kuruluşlar tarafından yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol
giderlerinin tamamı ile yeme ve yatma giderlerine karşılık olarak ödenen gündelikler (Bu
gündelikler, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya
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devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak
vergilendirilir);
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve
Bağ-Kur emeklilerine avans olarak yapılan ödemeler dahil);
Sayım ve seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre ödenen zorunlu gider
karşılıkları.

2.2.3.3. Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar
Bu grupta, aşağıdaki tazminat ve yardımlar yer almaktadır (GVK, m. 25):
Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen
tazminatlar ve yapılan yardımlar;
Muhtaç durumda olanlara yapılan süreli veya süresiz (ömür boyu) yardımlar (asker
ailelerine yapılan yardımlar ile hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak
olarak bu istisnaya girer);
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici
20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından 26 , 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 Kanunu’nun geçici 20’nci
maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat ve yardımlar ile yapılan toptan
ödemeler, en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek tutardan fazla ise, aradaki fark ücret
olarak vergilendirilir. Bu karşılaştırmada, gerek çeşitli sandıklardan gerek aynı sandıktan farklı
zamanlarda ödenen ikramiye ve tazminatlar ile yapılan toptan ödemeler topluca dikkate alınır);
Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarlardan fazla
olduğu takdirde, aşan kısım vergiye tabi tutulur);
Hizmet erbabına yapılan evlenme ve doğum yardımları (Bu istisna hizmet erbabının iki
aylığına veya buna tekabül eden gündelikleri tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır);
Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler;

26 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen bu sandıklar; bankalar,
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri
birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, 506 sayılı Kanun’un
yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklardır.
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1475 sayılı Kanun’a 27 ve 854 sayılı Kanun’a 28 göre ödenmesi gereken kıdem
tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a29 göre ödenen kıdem tazminatlarının, hizmet
erbabının 24 aylığını aşmayan kısmı (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat
sayılmaz);
Genel olarak nafakalar (alanlar için);
Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık,
doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar;
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.

2.2.3.4. Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar
Aşağıda belirtilen vatan hizmetleri yardımları gelir vergisinden istisna edilmiştir (GVK,
m. 26):
Harp malûllüğü zamları;
Harp malûllerine ve şehit dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri30;
Şehitlerin dul ve yetimlerine bu sıfatları dolayısıyla yapılan her türlü ödemeler (Özel
kanunlara göre kendisine şehit sıfatı verilenler ile savaş, isyan, eşkıya ve takibi ve müsademesi,
sanık ve mahkûmların takibi, manevra, talim ve tatbikat sırasında görev başında veya görevden
doğan nedenlerle ölenler şehit sayılır);
Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile verilen ödüller.

2.2.3.5. Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar
Aşağıdaki teçhizat ve tayın bedelleri gelir vergisinden istisna edilmiştir (GVK, m. 27):
1. Özel kanunlara dayanılarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette
yapılan ödemeler;
2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve kuruluşlarca hizmet
erbabına işin icabı olarak verilen ve hizmet erbabının işten ayrılması halinde geri alınan giyim
eşyası);

27 25.08.1971 tarihli eski İş Kanunu (22.05.2003 tarihli, 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi ile kaldırılmıştır).
28 20.04.1967 tarihli Deniz İş Kanunu.
29 13.06.1952 tarihli Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu).
30 Komisyonları.
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3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri.

2.2.3.6. Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar
Öğrenim ve staj giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda belirtilen ödemeler gelir
vergisinden müstesnadır (GVK, m. 28):
1.
Resmi ve özel kuruluşlar ve kişiler hesabına yabancı ülkelerde öğrenim veya staj
amacıyla bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak yapılan ödemeler (Özel
kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve memurlarına ödenen
miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergilendirilir. Yurt dışında asli görev
veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnanın kapsamı dışındadır);
2.
Resmi ve özel kuruluşlar ve kişiler hesabına Türkiye’de öğrenim gören
öğrencilere geçinme, barınma ve öğrenim gideri olarak yapılan ödemeler;
3.
Öğretim kuruluşları veya öğrenim giderlerini üstlenenler tarafından, öğrencilere
staj dolayısıyla ödenen bedeller.

2.2.3.7. Teşvik İkramiye ve Ödülleri
Teşvik amacıyla verilen aşağıdaki ikramiye ve ödüller gelir vergisinden istisna
edilmiştir (GVK, m. 29):
1. Bilimi, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve ülkeye yararlı diğer iş ve
faaliyetleri teşvik amacıyla verilen ikramiye ve ödüller;
2. Subay, astsubay, erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetinde bulunan sivil
makinistlere uçuş ve dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler,
ikramiyeler ve zamlar ile Türk Hava Kurumu’nda veya kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunan kuruluşlarda 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 hizmetleri, deniz altına dalış yapanlara fiilen dalış
hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;
3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara verilen ödüller ve ikramiyeler;
4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.

2.2.3.8. Sergi ve Panayır İstisnası
Dar mükelleflerin; hükûmetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari
faaliyetlerden elde etikleri kazançlar (Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmamak
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şartıyla) ile bu yerlerde yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir
vergisinden istisna edilmiştir (GVK, m. 30)31.

2.3. İndirimler
Gelir Vergisi Kanunu‘nda engellilik indirimi ile ücretlilerde vergi indirimi olmak üzere
iki indirim yer almaktadır.

2.3.1. Engellilik İndirimi
Engellilik indirimi, engellilik nedeniyle çalışma gücünün belli bir kısmını kaybetmiş
olan kişilerin aylık ücretlerinden kanunda belirtilen tutarların indirilmesi suretiyle uygulanır
(GVK, m. 31). Bu indirim esas olarak ücret gelirlerini kapsamakla birlikte, gelir vergisi
beyannamesi üzerinde gösterilmek kaydıyla, serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit
usulde vergilendirilen engellilerin beyan ettikleri gelirler ile kendisi engelli olmasa dahi
bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabının
gelirleri de indirim kapsamındadır (GVK, m. 89/3).
Aylık indirim tutarları, engellilik derecelerine göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir
(GVK, m. 31):
-

Birinci derece engelliler (çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olan hizmet
erbabı) için 900,- TL;
-

İkinci derece engelliler (çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olan hizmet
erbabı) için 470,- TL;
Üçüncü derece engelliler (çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olan
hizmet erbabı) için 210,-TL.
Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelik ile
belirlenir (GVK, m. 31).

31 Panayırlar yerel ve sergiler ulusal; ilgili maddede adı geçmeyen, ancak mahiyeti bakımından
bunlardan farklı olmayan fuarlar ise uluslararası teşhir yerleri olarak nitelendirilmektedir. Mübin
BAŞAR, Vergi Hukukuna Dair Pratik Mes’eleler, Damga Matbaası, 1960, s. 77.
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2.3.2. Asgari Geçim İndirimi
Genel olarak, kişilerin en az düzeyde geçimini sağlamaya yetecek miktardaki
gelirlerinden vergi alınmaması şeklinde ifade edilen asgari geçim indirimi, gerçek anlamda
vergi ödeme gücünün kişinin varlığını sürdürebilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasından
sonra başlayacağı düşüncesine dayanmaktadır32. Asgari geçim indiriminin belirlenmesinde;
fizyolojik, kültürel veya medeni asgari ihtiyaçlar gibi farklı ölçütlerin kullanılması önerilmiştir.
Türkiye’de, daha önce “genel indirim” adı altında uygulanan ve 4.12.1985 tarihli ve
3239 sayılı kanunla 1987 takvim yılından geçerli olmak üzere kaldırılan asgari geçim indirimi,
1.3.2007 tarihli ve 5588 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un kabulü ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde “asgari
geçim indirimi” kenar başlığı altında ve sadece gerçek ücretlere (GVK, m.32/f.1) 2008 yılından
itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
İndirim, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin
kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her
biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin
kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden
indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu tutarlar ile Gelir Vergisi Kanunu‘nun
103’üncü maddesindeki esas tarifenin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiye mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın
fazla olması halinde iade yapılmaz (GVK, m.32/f.2).
İndirimin uygulanmasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef
tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış, öğrenim görmekte ise 25 yaşını
doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder
(GVK, m.32/f.3).
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile
durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla,
ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca
birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları
çocuk sayısı dikkate alınır (GVK, m.32/f.4).

32 Asgari geçim indirimi (en az geçim indirimi) konusunda başvurulabilecek bazı temel Türkçe
kaynaklar şunlardır:
F. NEUMARK, Gelir Vergisi, Hak Kitabevi, İstanbul, 1946, ss. 32-36; Orhan DİKMEN, Maliye
Dersleri, Birinci Kitap: Giriş ve Genel Vergi Teorisi, 3. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1969, ss.
273-290; Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), ss. 188-190; Şerafettin AKSOY, Kamu
Maliyesi, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011, ss. 240-248; Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi
Teorisi, 11. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000, ss. 317-322; Akif ERGİNAY, Kamu
Maliyesi, 17. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 2003, ss. 54-59.
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Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik
amaçlı indirim ve istisnalar dikkate alınır (GVK, m.32/f,5).
Asgari geçim indirimi bu şekliyle gerçek ücret gelirleri dışında kalan gelir unsurlarını
kapsamadığından, düzenleme “asgari geçim indirimi”nden çok “ayırma ilkesi”nin bir
uygulaması görünümündedir. Ayrıca, indirimin fizyolojik asgarinin altında tespiti, bu düzeyde
gelir elde edenlerin ödemesi gereken gelir vergisinin işverenin maliyetine, dolayısıyla mal ve
hizmet fiyatlarına yansımasına yol açarak dolaylı bir vergiye dönüşmesi sonucunu
doğurabileceği gibi33; hizmet akitlerinin net ücret üzerinden yapıldığı hallerde, indirimin,
hedefi olan hizmet erbabı yerine işverenin yararlandığı bir vergi avantajına dönüşmesi de
beklenebilir.

2.3.3. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim
GVK, m.89/f.1,b.13 ile KVK, m.10/f.1,b.g’de yer alan indirim kapsamındaki faaliyet
alanlarında hizmet veren işverenlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu
faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler
üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, işverenin bu
faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85’inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya
benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla, her bir çalışan için
faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarına GVK, m.103’deki esas
tarifenin birinci gelir diliminde yer alan oranın uygulanması ile bulunan indirim tutarı mahsup
edilir (GVK, m.33/f.1).
Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibariyle tahsil
şartların gerçekleşmesi halinde, takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya
beyannamesinin verildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilere mahsup edilmek suretiyle
m.33/f.2).

edilen vergilerin,
kurumlar vergisi
ilişkin muhtasar
uygulanır (GVK,

33 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 189.
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Uygulamalar
Asgari geçim indirimi ile ilgili örnek çözümü
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Uygulama Soruları
Ücretli, eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan bir mükellefin asgari geçim indirimini
hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gelir vergisinin her bir unsuru açısından mevzuatta yer alan vergi muaflık
ve istisnaları ile indirimlere ilişkin bilgiler aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Hangisi kazanç serbest meslek kazançları istisnası kapsamındadır?
a) Mütercimlerin kazançları
b) Avukatların kazançları
c) Muhasebecilerin kazançları
d) Diş hekimlerinin kazançları
e) Mimarların kazançları
2- Kreş, gündüz bakımevi ve özel eğitim-öğretim işletmelerinin kazançlarına uygulanan
istisnanın süresi ne kadardır?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl
3- Gayrimenkul sermaye iratları istisnası hangi kiralamalarda uygulanır?
a) Her türlü bina kiralamalarında
b) Tarım arazisi kiralamalarında
c) Binaların mesken olarak kiralanmalarında
d) Toplu konur arsa kiralamalarında
e) Finansal kiralamalarda
4- Hangisi genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanma hakkını ortadan kaldırır?
a) Kendi işinde bilfiil çalışılması
b) İşin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
c) Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırılması
d) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması
e) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunması
5- Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin ne kadarı gelir vergisinden
istisna edilmiştir?
a) % 10’u
b) % 15’i
c) % 20’si
d) % 50’si
e) % 100’ü
6- Tam mükellef kurumlardan elde edilen; hisse senetleri kâr payları, iştirak
hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen
kâr paylarının ne kadarı gelir vergisinden istisna edilmiştir?
a) % 10’u
b) % 15’i
c) % 20’si
d) % 50’si
e) % 100’ü
7- Hangisi müteferrik istisnalardan değildir?
a) Ücretlerde istisnalar
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b) Serbest meslek kazançlarında istisnalar
c) Gider karşılıklarında istisnalar
d) Tazminat ve yardımlarda istisnalar
e) Teşvik ikramiye ve mükâfatlarında istisnalar
8- Hangisi engellilik indirimi kapsamında yer almaz?
a) Ücret gelirleri
b) Gelir vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek kaydıyla, serbest meslek faaliyetinde
bulunan engellilerin beyan ettikleri gelirler
c) Gelir vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek kaydıyla, basit usulde vergilendirilen
engellilerin beyan ettikleri gelirler
d) Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi buluna, ancak kendisi engelli olmayan serbest
meslek erbabı ile hizmet erbabının gelirleri
e) Engelli tüccarın gelirleri
9- Gelir Vergisi Kanunu’na göre asgari geçim indirimi hangisine uygulanır?
a) Serbest meslek kazançlarına
b) Ticari kazançlara
c) Ücretlere
d) Zirai kazançlara
e) Menkul sermaye iratlarına
10- Yurt dışına hizmet veren işletmelerde istihdam edilen personelin ücretlerine ilişkin
mahsup edilecek indirim tutarı nasıl bulunur?
a) Her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarına
GVK, m.103’deki esas tarifenin birinci gelir diliminde yer alan oranın uygulanması ile
bulunur
b) Her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarına GVK,
m.103’deki esas tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan oranın uygulanması ile bulunur
c) Her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarına GVK,
m.103’deki esas tarifenin birinci gelir diliminde yer alan oranın yarısının uygulanması ile
bulunur
d) Her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın temmuz ayına ait asgari ücretin safi tutarına
GVK, m.103’deki esas tarifenin birinci gelir diliminde yer alan oranın uygulanması ile bulunur
e) Her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın temmuz ayına ait asgari ücretin safi tutarına
GVK, m.103’deki esas tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan oranın üçte birinin
uygulanması ile bulunur
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3. GELİR VERGİSİ – III: GELİRİN UNSURLARI – TİCARİ
KAZANÇLAR VE ZİRAİ KAZANÇLAR

47

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Ticari Kazançlar



Ticari Kazancın Tespiti Ve Vergilendirilmesi



Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti



Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti



İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti


Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat Ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tespiti:
Gelirin Yıllık Olması İlkesinin Bir İstisnası


Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti



İndirilecek Giderler



İndirilmeyecek Giderler



Zirai Kazançlar



Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi



Zirai Kazancın İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti



Zirai Kazancın İletme Hesabına Göre Hasılat



Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Giderler



Zirai kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Bulunmamaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ticari Kazancın Konusu ve
Kazanç Tespiti

Ticari kazancın kapsamına
giren unsurları ve kazanç
tespitine yönelik işlemleri,
ticari kazançta giderleri
kavramak

Ticari Kazançlarda Muafiyet
ve İstisnalar

Ticari kazançlarda muafiyet
ve istisnaların gerekçelerini
ve değişik uygulamaları
öğrenmek

Zirai Kazancın Konusu ve
Kazanç Tespiti

Zirai kazancın kapsamına
giren unsurları ve kazanç
tespitine yönelik işlemleri,
zirai kazançta giderleri
kavramak

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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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
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3.1. Ticari Kazançlar
3.1.1. Genel Açıklama
Ticari kazanç, iktisat bilimi açısından, üretim faktörlerinden girişimin geliri olan kârı
ifade eder. Kâr, girişimcinin doğal kaynak, emek, sermaye gibi diğer üretim faktörlerini bir
araya getirerek yürüttüğü faaliyetlerin sonucunda doğar. Üretimden tüketime kadar olan
ekonomik süreç içinde maddelerin işlenerek başka maddelere dönüştürülmesi sınai faaliyet;
üretilmiş ürünlerin topluma dağıtılması ve buna ilişkin hizmetlerin sunulması ise ticari
faaliyettir.

3.1.2. Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı
Ticari kazançlar, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlardır (GVK, m. 1/f.1).
Kanunda ticari kazanç bu şekilde genel olarak tanımlanmakla birlikte, kazancı doğuran ticari
ve sınai faaliyetlerin tanımları kanunda yer almadığından, bu konuda, açık bir atıf bulunmasa
da söz konusu faaliyetlerin niteliğinin belirlenmesinde, zımnen atıf yapıldığı kabul edilen Türk
Ticaret Kanunu hükümlerinden yararlanılması gerekir34. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu‘nda
tanımlanan ticari kazancın kapsamının Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden elde
edilen kazançlardan daha geniş olabileceği de belirtilmelidir. Nitekim, Türk Ticaret Kanunu’na
göre esnaf sayılanların kazançları da Gelir Vergisi Kanunu bakımından ticari kazançtır.
Topluca belirtilecek olursa, Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren ticari ve sınai faaliyetlerden
elde edilen kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nda ayrıca belirtilen bu mahiyetteki diğer
kazançlar ticari kazanç sayılır35.
Ticari ve sınai faaliyetin kapsam ve niteliğinin genel olarak Türk Ticaret Kanunu‘nun
3, 11 ve 12’nci maddelerinden hareketle belirlenmesi mümkündür. Kanunda, ticarethane veya
fabrika ya da ticari şekilde işletilen diğer kuruluşlar “ticari işletme” 36 ; bu kuruluşları
ilgilendiren bütün işlem, fiil ve işler ise “ticari iş”37 olarak tanımlanmaktadır.
Ticari işletme kapsamında olmak üzere aşağıdaki işlerle veya nitelik bakımından
bunlara benzer işlerle uğraşmak üzere kurulan kuruluşlar ticari işletme sayılır (TTK, m. 12/f.1):
1- Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunların aynen veya
başka bir şekle sokularak satılması veya kiraya verilmesi;
2- Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması;

34 Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, 16. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998, s. 167; Kenan
BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, 1976, s. 88; Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 162; Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1986/1987, s. 274; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU,
Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 21. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012, s. 261.
35 Karş. Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 168.
36 TTK, m. 11/f. 1.
37 TTK, m. 3.
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3- Her çeşit imal veya inşa;
4- Madencilik;
5- Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık; yayın, ilân ve istihbarat;
6- Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi halka açık yerlerin, özel okul ve hastanelerin
ve açık satış yerlerinin işletilmesi;
7- Umumi mağazalar ile diğer depo ve ambarların işletilmesi;
8- Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;
9- Sosyal sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;
10- Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;
11- Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın;
12- Acentelik, tellâllık, komisyonculuk ve diğer bütün aracılık işleri.
Sınai faaliyeti ifade eden “fabrikacılık” da, “hammadde veya diğer malların makine
yahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir” (TTK,
m. 12/f.2).
Gelir Vergisi Kanunu‘nda, ticari kazancın genel tanımının yanı sıra, ticari kazanç
sayılan ve tek tek belirtilen bazı kazançlara da yer verilmiştir.
Bu kazançlar şunlardır (GVK, m. 37/f.2):
1- Maden, taş ve kireç ocaklarının, kum ve çakıl çıkarılan yerlerin, tuğla ve kiremit
harmanlarının işletilmesinden elde edilen kazançlar;
2- Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar38;
3- Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar;
4- Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu
işlerinden elde etikleri kazançlar39;

38 Borsada kendi nam ve hesaplarına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapan kimseler olan coberlerin
bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç sayılırken, başkalarının nam ve hesabına bu tür
faaliyetlerde bulunan “borsa ajan ve acentaları” serbest meslek erbabı (dolayısıyla kazançları da serbest
meslek kazancı) sayılmıştır (GVK, m. 66/f.2, b.1). Türk Ticaret Kanunu‘nda ise yukarıda da belirtildiği
gibi, bütün bu faaliyetler ve her türlü aracılık işi ticari faaliyet olarak kabul edilmiştir (TTK, m. 12/f.1).
Bak. Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 89, Dipnot: 6.
39 Danıştay, gayrimenkul satışlarında vergiyi doğuran olayın, satışın resmi senede bağlı olarak
yapılmasıyla meydana geleceğini karara bağlamıştır. DŞ. 4. D., E. 1988/3855, K. 1990/977, KT.
19.03.1990 (Ekrem İSPİR, Danıştay Dördüncü Daire Kararları, İstanbul, 1991, ss. 40-42). Danıştay
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5- Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların
bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar;
6- Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren
5 yıl içinde parsellenerek bu süre içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen
satılmasından elde edilen kazançlar40;
7- Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.
Kollektif şirketlerde bütün ortakların, adi komandit şirketlerle sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerde ise komandite ortakların şirket kârından aldıkları paylar şahsi
ticari kazanç hükmündedir (GVK, m. 37/f.2). Bununla birlikte, Serbest meslek faaliyetinde
bulunan kollektif ve adi şirketlerde bütün ortaklar, adi komandit şirketlerde ise komandite
ortaklar serbest meslek erbabı sayıldıklarından, bu ortakların ortaklık kârından aldıkları paylar
da serbest meslek kazancı sayılır (GVK, m. 66/f.2, b.3).
Genel tanımdan ayrı olarak tek tek sayma usulü, kanun koyucunun, ticari kazanç tanımı
kapsamına girip girmediği konusunda tereddüt yaratacak veya genel tanım kapsamına girmese
bile ticari kazanç olarak vergilendirilmesini uygun gördüğü kazançların da ticari kazanç
sayılmasını sağlama yönündeki iradesinin bir sonucu olarak kabul edilebilir.
Kanunda tek tek sayılarak belirtilen bu kazançların ticari kazanç tanımı kapsamına
girdiği düşünülebilse de, bu durum, tek tek saymanın zorunlu bir sonucu değildir. Kanun
koyucunun iradesi ticari kazanç niteliğinde olmayan bazı kazançların Gelir Vergisi Kanunu
bakımından ticari kazanç “sayılması” doğrultusunda da olabilir. Nitekim, diş protezciliğinden
elde edilen kazançlar, 4842 sayılı Kanun’la yapılan ve 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren
değişiklikten önce serbest meslek kazancı olarak kabul edilmekte idi. Yine, GVK, m. 66/f. 2,
b.2 hükmüne göre, “bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek
erbabını bir araya getirerek teşkilât kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya
sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar” serbest meslek erbabı sayılmaktadır41.

3.1.3. Ticari Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi
Ticari kazanç elde eden gerçek kişilerden esnaf muaflığı şartlarını taşımayanlar ticari
işletmelerinin ölçeğine göre gerçek veya basit usulde vergilendirilirler. Ticari kazancın gerçek
usulde tespitinde işletme hesabı esası ve bilanço esası olmak üzere iki ayrı yöntem uygulanır.
Dördüncü Dairesi’nin bir başka kararına göre ise, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işlerinin ticari
kazanç sayılarak vergilendirilebilmesi için, bu işlemlerin devamlılık arz edecek şekilde yapılıyor olması
gerekir. İnşaat işlerinde devamlılıktan anlaşılması gereken ise birden fazla daire satılması değil, birden
fazla inşaat yapılmasıdır. DŞ. 4. D. 2002/3259, K. 2003/407, KT. 18.02.2003 (Şükrü KIZILOT, Vergi
Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, Cilt:7, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2005, ss.
124-125).
40 Danıştay, iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra parsellenerek satılan araziden elde edilen
gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilemeyeceğine karar vermiştir. DŞ. 4. D. E. 1984/1553, K.
1984/3598, KT. 12.10.1984 (Ekrem İSPİR, Danıştay Dördüncü Daire Kararları, ss. 39-40).
41 Karş. Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 262.
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Gerçek usulde mükellefler işletme hesabı veya bilanço esasından dilediklerini seçebilirler,
ancak kanunda belirtilen şartların varlığı halinde istemeseler de bilanço esasına tabi olurlar.
Küçük esnaf ve sanatkâr olarak nitelendirilebilecek gerçek kişiler ise kanunda sayılan şartları
taşımaları halinde ve diledikleri takdirde gerçek usul yerine basit usule tabi olabilirler.

3.1.3.1. Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti
Vergiye tabi gelirin nitelikleri açıklanırken belirtildiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu‘nda
aksine hüküm olmadıkça, geliri oluşturan kazanç ve iratlar, gelirin tespitinde gerçek ve safi
tutarları ile gözönüne alınır (GVK, m. 2/f. 2).
a- Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti
Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonu ve
başındaki değerleri arasındaki müspet farktır42. Hesap dönemi içinde, işletme sahiplerince
işletmeye eklenen değerler bu farktan indirilir; işletmeden çekilen değerler ise bu farka eklenir.
Ticari kazancın bu şekilde tespiti sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin
hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu‘nun ticari kazancın tespitinde indirilecek ve
indirilemeyecek giderleri düzenleyen 40 ve 41’inci maddeleri hükümleri dikkate alınır (GVK,
m. 38).
b- İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti
İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile
giderler arasındaki müspet farktır. Ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esasının
benimsenmiş olmasının sonucu olarak, elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden
alacakları; giderler ise ödenen ve borçlanılan meblâğları ifade eder. Mal alım-satımı ile
uğraşanlarda ticari kazancın tespiti için hesap dönemi sonundaki mal mevcudunun değerinin
hasılata, dönem başındaki mal mevcudunun değerinin ise giderlere eklenmesi gerekir. Bilanço
esasında olduğu gibi, ticari kazancın bu şekilde tespiti sırasında da, Vergi Usul Kanunu’nun
değerlemeye ilişkin hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu‘nun ticari kazancın tespitinde
indirilecek ve indirilemeyecek giderleri düzenleyen 40 ve 41’inci maddeleri hükümleri dikkate
alınır (GVK, m. 39).
c- Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tespiti: Gelirin
Yıllık Olması İlkesinin Bir İstisnası
Bir yıldan fazla süren inşaat43 ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin
olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak beyannamede gösterilir. Mükellefler her
42 Öz sermaye, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır (VUK, m. 192/f. 4).
43 Dekapaj işleri de inşaat işi sayılır. Genellikle baraj inşaatları ve yüzeye yakın kömür yataklarının
üzerinin açılması çalışmaları kapsamında yürütülen dekapaj işleri, bir proje çerçevesinde toprak ve
kayalık alanların temizlenmesi, bu amaçla kullanılacak yolların ve kanalların yapımı, suların
boşaltılması, su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Bak.
Yılmaz ÖZBALCI, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, Nisan
2010, s. 336.
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inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin
ayrı sayfalarında göstermek ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin tamamlandığı takvim
yılını takip eden yılın Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar vermek zorundadırlar
(GVK, m. 42).
Bir yıldan fazla süren inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte
yapılması halinde ortak genel gider ve amortismanlar işlere aşağıdaki kurallar çerçevesinde
dağıtılır (GVK, m. 43):
1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait
ortak genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde
düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde dağıtılır.
2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde kapsamına
girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait ortak genel giderler, bu işlere ait
harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan
dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde dağıtılır.
3. Birden fazla inşaat ve onarma işinde veya bu işlerle birlikte diğer işlerde ortaklaşa
kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma araçlarının amortismanları, bunların her bir işte
kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.
İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde, geçici
kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer işlerde hallerde, işin
fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir (GVK, m.
44/f.1). Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde işin fiilen bırakıldığı tarihin işin
bitim tarihi sayılmasının nedeni, mükellefin işin kârlı kısmını tamamlayıp zararlı kısmını
geciktirerek vergiden kaçınmasını önlemektir44.
İşin bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan genel giderler ve her ne ad
altında olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın
kâr veya zararının tespitinde gözönüne alınır (GVK, m. 44/f.2).

3.1.3.2. Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti
a- Genel Açıklama
Gelir Vergisi Kanunu‘nda “gerçek usul”den ayrı olarak düzenlenen “basit usul” esasen
gerçek usulün özel bir uygulama şeklini ifade eder. 4369 sayılı Kanun’la yapılan değişikten
önce ticari kazancı götürü usulde tespit edilen mükellefler, gerçek usul yerine, mükellef
psikolojisine ilişkin nedenlerle Gelir Vergisi Kanunu’nda “basit usul” adı altında düzenlenen
bu usul kapsamına alınmışlardır. Kazancın çeşitli kanuni ölçülere dayanılarak belirlendiği,
başka bir deyişle, “varsayıldığı” götürü usulün aksine, basit usulde kazanç belgelere
44 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, 8. Baskı, Batı Türkeli Yayıncılık, İstanbul, 2004, ss. 3031.
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dayanılarak, gerçek tutarı itibariyle tespit edilir. Bu özelliği dolayısıyla basit usulü “basit gerçek
usul” olarak nitelendirmek mümkündür. Parasal hadler bir tarafa bırakılırsa, basit usule göre
vergilendirilenler ile gerçek usulde işletme hesabı esasına tabi olanlar arasında ödevler
bakımından önemli bir farklılık yoktur. Bu mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul
Kanunu’nun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, belgeler, muhafaza ve ibraz, diğer ödevler
ve ceza hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tacirlerle
ilgili hükümlere tabidirler (GVK, m.46/f.2). Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci
maddesiyle Maliye Bakanlığı’na verilen, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere
özel bir defter tutturma yetkisinin bakanlıkça kullanılması halinde ise, basit usul ile gerçek
usulün işletme hesabı esası arasında mükellefin ödevleri bakımından da herhangi bir farklılık
kalmayacaktır.
b- Basit Usulde Ticari Kazancın Tespitine İlişkin İlkeler
Gelir Vergisi Kanunu‘nun 47 ve 48’inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları
topluca taşıyanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur (GVK, m.46/f.1).
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve
satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, yürütülen faaliyetle ilgili
olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi zorunlu olan alış ve giderler
ile hasılata ilişkin belgelerde yer alan tutarlara göre hesaplanır. Basit usulde vergilendirilenler,
kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma hükümleri hariç, bildirmeler, belgeler,
muhafaza ve ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlarda
yer alan ikinci sınıf tacirler hakkındaki hükümlere tabidirler (GVK, m.46/f.2).
Basit usule tabi olan mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile
hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin
kayıtları, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarınca kurulan bürolarda tutulur. Bu
bürolarda, 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun
çalıştırılması zorunludur (GVK, m.46/f.3).
Basit usule tabi mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tacir olarak kabul edilirler (GVK, m.46/f.4).
Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında basit usule tabi olmanın genel şartlarından
yıllık kira bedeli ve özel şartlardan iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her
biri için ayrı ayrı aranır. Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan
ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde
çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden
hangisine göre vergilendirileceği, emsal kira bedeli veya yıllık kira bedeli ölçülerinden şahsi
işine ait olanlara, ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesiyle tespit olunur. Şahsi
işin mevcut olmaması halinde, çeşitli ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir (GVK,
m.46/f.5).
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Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler,
ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz
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, basit usule tabi olmanın genel şartlarını taşıyanlardan arka arkaya iki hesap
döneminin iş hacmi kanunda belirtilen 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 (GVK, m.46/f.6).
Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün
şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden
mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule
dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır (GVK, m.46/f.7).
c- Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır (GVK, m.47):
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak. (Yardımcı işçi ve çırak çalıştırılması;
seyahat, hastalık, yaşlılık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zorunlu ayrılmalar
dolayısıyla geçici olarak bilfiil işin başında bulunulmaması bu şartı bozmaz. Ayrıca, ölüm
halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bu
kişilerin bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz).
2. İşyeri kira bedeli belli bir tutarı aşmamak. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması
halinde emsal kira bedelinin, kira ile tutulmuş olması halinde ise yıllık kira bedelinin,
büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL, diğer yerlerde ise 4.300 TL sınırını aşmaması
gerekmektedir.
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi
olmamak.
İlk iki şart öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki duruma, yeniden işe
başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.
d- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır (GVK, m.48/f.1):
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları
tutarının 90.000 TL veya yıllık satışları tutarının 130.000 TL sınırını aşmaması.
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2. Alım-satım dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş
hasılatının 43.000 TL sınırını aşmaması.
3. Alım-satım işleri ile diğer işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş
hasılatı toplamının 90.000 TL sınırını aşmaması.
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre bariz
şekilde düşük tespit edilmiş bulunan emtia için, yukarıdaki sınırlar yerine, ilgili bakanlıkların
mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek alım-satım hadleri uygulanır
(GVK, m.48/f.2)45.
e- Adi Ortaklıklarda Şartların Uygulanması
Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında genel şartlardan yıllık kira bedeli ve özel
şartlardan iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır.
Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi olan ortaklıklarda, diğer ortakların
kazançları da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda
başka bir şahsi işle de uğraşanların gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği,
işyeri kira bedeli ile GVK, m.48’de yer alan ölçülerden şahsi işine ait olanlara ortaklıklardan
payına düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi işin bulunmaması halinde,
sadece çeşitli ortaklıklardaki paylar toplanır (GVK, m.46/f. 5).
f- Basit Usulün Sınırı: Şartları Taşısalar Dahi Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar
Basit usule tabi olmanın şartlarını taşısalar bile basit usulden yararlanamayacak ticaret
ve sanat erbabı kanunda şu şekilde sayılmıştır (GVK, m.51):
- Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları;
- İkrazat46 işleriyle uğraşanlar;
- Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı işleriyle uğraşanlar;
- Gelir Vergisi Kanunu‘nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve
kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece
taahhütte bulunanlar;
- Sigorta prodüktörleri;
- Her türlü ilân ve reklâm işleriyle uğraşanlar veya bu işlere aracılık edenler;
- Gayrimenkul ve gemi alım satımı işleriyle uğraşanlar;

45 Genel hadlerden daha yüksek olan bu hadler son olarak 266 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile belirlenmiştir. RG. T. 28/12/2007, S. 26740.
46 Ödünç verme.
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- Aracılık işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);
- Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit
harmanları işletenler;
- Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin
sahip ve işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri
olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);
- Maliye Bakanlığı’nca teklif edilen ve Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan iş grupları,
sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları
(mücavir alanlar dahil) belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde
faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli
görülenler47.

3.1.4. Giderler
Gider, belli bir hesap döneminde elde edilen hasılatın sağlanması için yok edilen
girdilerin değerini ifade eder 48 . Genel olarak, bir gelir unsurunun elde edilmesi veya
devamlılığın sağlanması için yapılan giderlerin indirilmesi, bu niteliğe sahip olmayanların ise
indirim konusu yapılmaması ilkesi kabul edilmekle birlikte, Gelir Vergisi Kanunu‘nda çeşitli
gelir unsurlarının safi tutarlarının tespitinde indirilmesine izin verilen ve verilmeyen giderler
tek tek sayma yöntemi ile belirtilmiştir. Bu gider unsurları incelendiğinde, kanun koyucunun,
vergileme ile izlenen amaçlar dolayısıyla zaman zaman gelirin elde edilmesi ile doğrudan ilgisi
olmayan bazı giderlerin indirilmesine izin verdiği, gelirin elde edilmesi ile doğrudan ilgili
bulunan bazı giderlerin ise indirilmesine de izin vermediği görülür. Örneğin, mükellefin
kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının beyan
edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı, kanundaki şartlarla gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilecek matrahtan indirilebilmektedir (GVK, m. 89/ f.1, b.2). Mükellefin eşi ve küçük
çocukları için yaptığı, ancak gelirin elde edilmesi ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan bu
giderlerin indirilmesine bazı sosyal amaçlarla izin verilmiştir. Diğer taraftan, yat, kotra, tekne,
sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin
esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların gider ve amortismanları, bu taşıtlar işletmede kayıtlı
veya kiralama yolu ile edinilmiş olsalar ve iş için kullanılsalar dahi indirilemez (GVK, m.
41/f.1, b.7). Aynı hüküm Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da vardır (KVK, m.12/f.1, b. f). Bu
taşıtların gider ve amortismanlarının indirilmesi genel ilkeye uygun olmakla birlikte, büyük
47 Bakanlar Kurulu, büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni
bağlanan mahallelerle birlikte 2000 genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç,
mücavir alan sınırları dahil olmak üzere) büyükşehir belediye sınırları içinde; her türlü emtia imalâtı ve
alım satımı ile uğraşanların, inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanların, motorlu taşıtların her türlü
bakım ve onarım işleriyle uğraşanların, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri ile eğlence ve istirahat
yerlerini işletenlerin 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmelerine karar
vermiştir: BKK S. 95/6430; RG T.01/04/1995, S. 22245 (2000/1591 ve 2004/8269 sayılı kararlarla
değişik).
48 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 98.
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tutarlara ulaşabilecek olan bu gibi giderlerin indirilmesine vergilemenin mali (fiskal) amacı
dolayısıyla izin verilmemiştir49.

3.1.4.1. İndirilecek Giderler
Safi ticari kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler şunlardır (GVK, m.40):
1. Ticari kazancın elde edilmesi ve devamlılığının sağlanması için yapılan genel
giderler50;
2. Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin eklentilerindeki beslenme ve barınma
giderleri; tedavi ve ilâç giderleri; sigorta primleri ve emekli aidatı 51 ile GVK, m.27’de
belirtilen giyim giderleri52;
3. İşle ilgili olmak şartıyla, yazılı sözleşmeye, yargı kararına veya kanun emrine
dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar53;

49 Vergilemenin mali (fiskal) amacı, kamusal ihtiyaçların karşılanması için yapılan kamu giderlerinin
finansmanını sağlayacak gelirlerin elde edilmesidir. Bak. F. NEUMARK, Maliyeye Dair Tetkikler, 4.
Baskı, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi Yayını, İstanbul, 1951, s. 53; Günter SCHMÖLDERS,
Genel Vergi Teorisi, 4. baskı, Çev. Salih TURHAN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye
Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1976, s. 69; Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, op.cit., ss. 32-34.
50 Bir giderin indirim konusu yapılabilmesi için gerçek olması, dolayısıyla belgeye dayanması esastır.
Bununla birlikte, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan
mükellefler, gerçek giderlerinin yanında, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde
beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak
hesapladıkları giderleri de indirebilirler (götürü gider indirimi) (GVK, m. 40/f.1, b.1, parantez içi
hükmü).
51 Bu primlerin ve aidatın gider olarak indirilebilmesi için, geri alınmamak üzere Türkiye’de bulunan
sigorta şirketlerine veya tüzel kişiliğe sahip emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması zorunludur
(GVK, m. 40/f.1, b.2, parantez içi hükmü ve SSK, m. 80).
52 İndirim konusu yapılmasına izin verilen bu giyim giderleri, demirbaş olarak verilen giyim eşyası ile
öğrenim görenler için yapılan giyim giderleridir.
53 Danıştay, mükellefin Sayıştay tarafından da onaylanan bir özel sözleşme gereği olarak zarar payı adı
altında bir yabancı firmaya yaptığı ödemenin yabancı firma tarafından hasılat kaydedilmesi ve bu
meblağın mükellef şirketin zararı olarak kabul edilmemesi halinde vergi mükerrerliğine sebebiyet
verileceği gerekçesiyle vergi mahkemesi kararının bozulmasına ve tarhiyatın terkinine oyçokluğu ile
karar vermiştir. DŞ. 4. D. E. 1984/4535, K. 1985/3601, KT. 11.12.1985 (Ekrem İSPİR, Danıştay
Dördüncü Daire Kararları, ss. 48-49). Danıştay bir başka kararında, nakliyecilikle uğraşan mükellefe ait
bir kamyonun, işle ilgili bir sefer sırasında bir otomobille çarpışması sonucunda otomobil içinde bulunan
bir kişinin ölmesi üzerine, Trafik Şube Müdürlüğü’nün kaza ile ilgili raporuna göre 8/8 oranında kusurlu
bulunarak aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılmış olan ve bu kusur oranı itibariyle de maddi
ve manevi tazminata mahkûm olması kaçınılmaz görünen mükellef ile ölen kişinin mirasçıları arasında
düzenlenen sözleşmeye (ibranameye) göre ödenmesi kararlaştırılan ve işle ilgili olarak fiilen ödendiği
mahkemece hüküm altına alınan tazminatın gider yazılmasında isabetsizlik görmeyerek, vergi
mahkemesi kararının bozulmasına ve tarhiyatın terkinine oyçokluğu ile karar vermiştir. DŞ. 4.D. E.
1984/111, K. 1984/4286, KT. 26.11.1984 (Ekrem İSPİR, Danıştay Dördüncü Daire Kararları, ss. 5556).
İşle ilgili olmak şartıyla, yazılı sözleşmeye dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar hakkında bkz.
S. Ateş OKTAR, “GV ve KV Matrahlarının Tespitinde Bir Gider Unsuru Olarak Elektrik, Su ve Telefon
Sözleşmelerinden Doğan Gecikme Zamları”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 97, Ocak 2000, ss. 18-22.
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4. Seyahat amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla işle ilgili ve yapılan işin
önemi ve genişliği ile orantılı seyahat ve konaklama giderleri;
5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye kayıtlı olan ve iş için kullanılan taşıtların
giderleri;
6. İşle ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, tüketim, damga ve belediye vergileri ile
harçlar ve kaydiyeler gibi ayni (nesnel, objektif) vergi, resim ve harçlar54;
7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar;
8. İşverenlerce Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar55;
9. İşverenlerce ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları56;
10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

3.1.4.2. İndirilemeyecek Giderler
Aşağıdaki giderlerin ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmez (GVK, m.41):
1. Teşebbüs sahibi 57 ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya
parasal olmayan değerler (Parasal olmayan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs
sahibinin çektiklerine eklenir);
2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar,
ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;
3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler;

54 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan ve kanuna bağlı (I), (III) ve (IV)
sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama
faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile
gecikme zamlarının gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul
edilmeyeceği hükmü karşısında, bir ayni vergi olan motorlu taşıtlar vergisinin GVK, m. 40/f.1, b.6’ya
göre, indirilip indirilemeyeceği konusunda bir tartışma için bak. S. Ateş OKTAR, “Motorlu Taşıtlar
Vergisinin GV ve KV Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Konusunda
Farklı Bir Değerlendirme”, Yaklaşım, Yıl: 8, Sayı: 93, Eylül 2000, ss. 63-69.
55 Ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz
(GVK, m. 40/f.1, b.8, parantez içi hükmü).
56 İşverenler veya ücretliler tarafından bireysel emeklilik sitemine ödenen ve matrah tespitinde dikkate
alınan katkı paylarının toplamı ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu, bireysel emeklilik sistemi
dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edien ücretin % 5’ini ve
yıllık olarak da asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz (GVK, m. 40/f.1, b.9, parantez içi hükmü ve GVK,
m. 63/f.1, b.3).
57 GVK, m. 41’in uygulanmasında, kollektif şirket ortakları ile adi ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi sayılır.
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4. Teşebbüs sahibinin eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap ve diğer
şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler;
5. Yukarıda belirtilen 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 uygulanan bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar58;
6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan
tazminatlar (Sözleşmelerde ceza şartı olarak yer alan tazminatlar cezai mahiyette tazminat
sayılmaz);
7. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilân ve reklâm
giderlerinin %50’si59;
8. Kiralama yolu edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz taşıtları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların gider ve amortismanları;
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
Teşebbüs sahibi ile eş ve çocuklarının işletmeden çektikleri değerlerin; aldıkları
ücretlerin ve alacak faizlerinin ticari kazançtan indirilmemesi konusuna ilişkin olarak bazı
hususların belirtilmesi gerekmektedir. Öncelikle, teşebbüsün teşebbüs (işletme) sahibinden ayrı
bir kişiliğinin bulunmaması nedeniyle teşebbüs sahibinin teşebbüs ile bir ilişki içine
giremeyeceği ifade edilmelidir. Velâyet altındaki çocuklar bakımından da bu durumun kabulü
gerekir. Üniter gelir vergisi modeli çerçevesinde aile gelirinin toplanarak vergilendirildiği
sistemlerde teşebbüs sahibinin eşine işletmeden yapılan ödemeler teşebbüs sahibinin kendisine
yapılan ödeme hükmünde olduğundan böyle bir ödemenin gider olarak kabulü mümkün
değildir. Bu uygulama, yürürlükten kaldırılan “aile reisi beyanı” kurumu ile tutarlı idi60. Buna
karşılık, bugün olduğu gibi, aile reisi beyanına yer vermeyen, aile gelirinin toplanmadan ayrı

58 Bu farklar işletmeden çekilmiş sayıldığından gider olarak indirilmez. Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoyu
ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı olarak ortağı
bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, yönetimi, denetimi veya sermayesi bakımlarından bu
şirketlerin kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır GVK, m. 41/f.1, b. 5).
59
Esasen bir gider kısıtlamasını ifade eden bu hüküm, Bakanlar Kurulu’nun, kanunla verilen
yetkiye dayanarak oranı %0 olarak belirlemiş olmasından dolayı bir tam indirim hükmüne dönüşmüş;
ayrıca, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’un yasakladığı ve
cezalandırdığı reklâm, tanıtım ve özendirme kampanya ve faaliyetlerini teşvik etmesi nedeniyle çeşitli
tartışmalara zemin hazırlamıştır. Bu konuda bak. S. Ateş OKTAR, “Sigara Tüketimine Vergi Teşviki:
Bir Hukuk Düzeni Paradoksu Üzerine Deneme”, Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği
yayını, Yıl: 24, Mart: 2001, Sayı: 150, ss. 178-182.
60
Gelir Vergisi Kanunu‘nun “aile reisi beyanı” kenar başlıklı 93’üncü maddesi, 22.07.1998 tarihli
ve 4369 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılmıştır.
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ayrı vergilendirildiği bir sistemde, işletmeden eşe yapılan emsallere uygunluk ilkesine aykırı
olmayan ödemelerin gider olarak indirilmesinin kabulü yerinde olacaktır.

3.2. Zirai Kazançlar
3.2.1. Genel Açıklama
Zirai kazançlar, ekonominin birinci kesimini oluşturan doğal kaynaklardan biyolojik
ürün (bitki, ağaç, hayvan, balık vb) almak üzere yürütülen faaliyetlerden elde edilir. Doğadan
maden, kum, çakıl gibi cansız ürün almak amacıyla yürütülen faaliyetler de ekonominin birinci
kesimine ait olmakla birlikte, zirai değil ticari faaliyet olarak, dolayısıyla bu gibi faaliyetlerden
elde edilen kazançlar da ticari kazanç olarak nitelendirilir61.
Çeşitli nedenlerle, 1950 reformu olarak bilinen vergi reformu kapsamında yürürlüğe
giren 3/6/1949 tarihli ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nda yer almayan zirai kazançlar,
gelir vergisinin konusu içine 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile
alınmıştır.

3.2.2. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı
Gelir Vergisi Kanunu‘na göre, “zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır” (GVK,
m.52/f.1). Zirai faaliyet ise arazide, deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim, bakım, üretme,
yetiştirme ve ıslah yollarıyla ya da doğrudan doğruya doğadan yararlanılarak bitki, orman,
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin üretilmesini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri
tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden başka bir şekilde
faydalanılmasını ifade eder (GVK, m.52/f.2).
Bazı bitki ve hayvan türlerinde üretimin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması
zirai faaliyetin niteliğini değiştirmemektedir (GVK, m.52/f.3). Örneğin, seralarda yapılan sebze
veya çiçek yetiştiriciliği, arıcılık, ipek böcekçiliği gibi faaliyetlerde üretim doğrudan doğruya
arazi üzerinde yapılmadığı halde, bu ve benzeri faaliyetler zirai faaliyet olarak kabul
edilmiştir62.
Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkân ve
mağazaya gelinceye kadar geçirdiği aşamalar zirai faaliyet kapsamında yer alır. Ancak, çiftçiler
tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin yönetilmesi için
açılan yazıhaneler, faaliyetleri bu konu ile sınırlı kalmak şartıyla dükkân ve mağaza sayılmaz
(GVK, m.52/f.3).

61

Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 109; Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi
Dersleri, s. 67; Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistem (2004), ss. 38-39; Muallâ ÖNCEL, Ahmet
KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 264.
62
Yılmaz ÖZBALCI, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 452.
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Zirai faaliyetin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme, zirai işletmeleri işleten gerçek
kişilere (adi şirketler dahil) çiftçi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen maddelere de mahsul
denir (GVK, m.52/f.7).
Kollektif ve komandit şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar dahi çiftçi sayılmazlar. Zirai
faaliyetle uğraşan kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının
şirket kârından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir (GVK, m.52/f.8).
Bir çiftçiye veya ortaklığa ait olup aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi
üzerinde bulunan ya da üretim şartlarına göre birbirine bağlılık ve beraberlik arz eden işletmeler
tek işletme sayılır (GVK, m.52/f.9).

3.2.3. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi
Zirai kazanç, tevkifat usulü ve gerçek usul olmak üzere iki usule göre tespit edilir (GVK,
m.53/f.1). Tevkifat usulü esas olarak bir kazanç veya irat tespiti usulü olmadığı halde, zirai
kazançlar bakımından, 1998 yılında 4369 sayılı kanunla kaldırılan “götürü gider usulü”nün
yerine geçen bir tespit usulü olarak düzenlenmiştir. Bu usulde, zirai mahsul alıcısı çiftçiye
ödediği mahsul bedelinden kestiği gelir vergisini matrahıyla birlikte vergi dairesine beyan
ederek ödemektedir. Tevkifat (kesinti) oranları GVK, m. 94’de yer almaktadır. Buna göre oran;
hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı için %2, diğer zirai mahsuller için
%4’dür. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan mahsullerde ise oranlar sırası ile %1
ve %2 olmak üzere %50 daha düşük tespit edilmiştir (GVK, m.94/f.1,b.11).
GVK, m. 54’de belirtilen işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere
veya bu nitelikte bir motorlu araca veya ikiden fazla on yaşına kadar traktöre sahip olan
çiftçilerin kazançları gerçek usulde, zirai işletme hesabı veya bilanço esaslarından birine göre
tespit edilir (GVK, m.53/f.1)63. Bununla birlikte, çiftçilerde tacirlerde olduğu gibi defter tutma
bakımından sınıf ayırımı yapılmadığından, zirai işletme hesabı esasını seçen bir çiftçinin alım,
satım ve hasılat tutarları ne olursa olsun bilanço esasına tabi olma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Gerçek usule tabi olmayan çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler (GVK,
m.53/f.1;m.86/1-a). Bununla birlikte, çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil
edilmeyen biçerdöverin veya bu mahiyetteki bir motorlu aracın ya da on yaşına kadar ikiden
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İşletme büyüklüğü ölçüleri; arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetler ve arazi üzerinde yapılmayan zirai
faaliyetler ile kara ve su avcılığında olmak üzere iki ana grupta düzenlenmiştir. Bazı ölçüler şunlardır:
Ekili arazinin yüzölçümü toplamı, hububat ziraatinde taban arazi için 900, kıraç arazi için 1700 dönüm,
bakliyatta 1000 dönüm, pancar ziraatinde 300 dönüm, patates, soğan ziraatinde 200 dönüm, çay
ziraatinde 150 dönüm, sebze ziraatinde 200 dönüm; meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde
250 dönüm, Antep fıstığında 2500 ağaç, zeytinliklerde 4500 ağaç, narenciyede 1500 ağaç, elmada 2000
ağaç, armut, kiraz ve şeftalide 2000 ağaç; balık yetiştiriciliğinde 750-900 metre kare, denizlerde yapılan
balık avcılığında tekne boyu 20 metre, arıcılıkta 500 kovan, ipek böcekçiliğinde 500 kutu. Bakanlar
Kurulu’na Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu’nun teklifi üzerine, ölçüleri kanunda belirtilen hadler
içinde değiştirme yetkisi verilmiştir. Bak. GVK, m. 54.
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fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç olarak vergilendirilir (GVK,
m.53/f.1).
Çiftçinin eşi ve velâyet altındaki çocuklarına ait işletmeler ile ortaklık halindeki
işletmelerde işletme büyüklüğü toplu olarak dikkate alınır. Ortaklıklarda, ortaklığın birden fazla
işletmesinin bulunması veya işletmelerin ayrı yerlerde olması bu durumu değiştirmez. Bir
çiftçiye veya ortaklığa ait olup aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üzerinde
bulunan ya da üretim şartlarına göre birbirine bağlılık arz eden tek işletmelerde, işletmenin
birden fazla ortaklığa ait olması halinde dahi, bu ortaklıklara ait işletme büyüklüğü toplanarak
dikkate alınır. (GVK, m.53/f.1). (GVK, m.53/f.1). Birden fazla zirai işletmede ayrı ayrı
kişilerle ortaklığı bulunanların işletme büyüklüğü ölçülerinin tespitinde ortaklık payları toplamı
esas alınır (GVK, m.53/f.2).
GVK, m.54’de belirtilen ziraat gruplarının birkaçının kapsamına giren zirai faaliyetlerin
bir arada yapılması halinde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit
edilen hadlerin yarısını aşanlar gerçek usulde vergilendirilir (GVK, m.53/f.3).
Şahsi işletmesi ve ortak olduğu şirketler ayrı ayrı işletme büyüklüğü ölçüsünün altında
kalan çiftçiler, kendilerine ait işletmenin ve ortaklıklardaki paylarının toplamının işletme
büyüklüğü ölçüsünü aşması halinde gerçek usulde vergilendirilir. Paylarının toplamı işletme
büyüklüğü ölçüsünü aşmayan diğer ortaklar tevkif yoluyla vergilendirilirler. Yarıcılık ortaklık
sayılmaktadır (GVK, m.53/f.4).
Gerçek usulde tabi olmayan çiftçiler, yazılı olarak talep etmeleri halinde izleyen
vergilendirme dönemi başından itibaren, işe yeni başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren
gerçek usule geçebilirler. İşletme büyüklüğü ölçülerini aşanlar izleyen vergilendirme
döneminin başından itibaren gerçek usulde, gerçek usule tabi olanlardan ölçülerin altında
kalanlar da izleyen vergilendirme döneminin başından itibaren tevkifat usulüne göre
vergilendirilirler (GVK, m.53/f.5).
Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen belge düzeni ve muhafaza ve ibraz ödevlerini
yerine getirmeyen çiftçiler ile ziraat odasından, oda bulunmayan yerlerde ise tarım il ve ilçe
müdürlüklerinden “çiftçi belgesi” almayan çiftçiler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi desteklerden yararlanamazlar (GVK,
m.53/f.6).

3.2.3.1. Zirai Kazancın İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti
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 (GVK, m.56/f.1).
Ticari kazancın işletme hesabı esasına göre tespiti için, mal alım-satımı ile uğraşanlarda,
hesap dönemi başındaki mal mevcudunun değerinin giderlere, dönem sonundaki mal
mevcudunun değerinin ise hasılata eklenmesinde olduğu gibi (GVK, m.39/f.3); zirai kazancın
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işletme hesabı esasına göre tespitinde de hesap dönemi başındaki mahsullerin değeri giderlere,
hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri ise hasılata ilâve olunur (GVK, m.56/f.2).
a- Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Hasılat
Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat şu unsurlardan oluşmaktadır (GVK, m.56/f.1):
1. Önceki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere üretilen, satın alınan veya diğer
suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (primler, risturnlar ve benzerleri
dahil);
2. Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde çalıştırılması
karşılığında alınan bedeller;
3. Gider yazılan değerlerin satılması halinde, bunların satış bedelleri;
4. Mahsullerin yetişmesinden önce veya sonra hasara uğramalarından dolayı alınan
sigorta tazminatları;
5. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde VUK, m.328’e göre
hesaplanan hasılat64.
Bu unsurların yanı sıra;
a- Zirai mahsullerin, üretim araçları ile kişi, aile veya işletme ihtiyaçlarında kullanılmak
üzere tüketim maddeleri ile değiştirilmesi halinde, verilen mahsulün emsal bedeli;
b- Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında
herhangi bir tüketim maddesi veya üretim aracı alınması halinde, alınan madde veya araçların
emsal bedeli;
c- İşletmede üretilip tohum, yem ve diğer suretlerle işletmede kullanılan mahsullerin
emsal bedeli;
hasılat sayılır.
b- Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Giderler
Ödenen veya borçlanılan tutarları içeren indirilebilecek giderler aşağıdaki unsurlardan
oluşur (GVK, m 57/f.1):

64

VUK, m.328’e göre, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, alınan bedel ile bunların
envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı
esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerine
hasılat veya gider kaydederler. Amortisman ayrılmış olan iktisadi kıymetlerin değeri ayrılan
amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutardır.

68

1.
İşletme ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilâç ve benzeri maddelerin tedariki
için yapılan giderler;
2.
bedelleri;

Satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer maddelerin

3.
ödemeler;

İşletmelerde çalıştırılanlara ücret, prim ve diğer adlarla hizmet mukabili yapılan

4.

İşçilerin beslenme, tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri;

5.
Ziraat tesisat, makine ve aletleri ile taşıtların çalıştırılması ve bakımı için yapılan
giderler (yakıt, yağ, elektrik, yedek parça vb giderler) ve onarım giderleri;
6.

Vergi Usul Kanunu’na göre ayrılan amortismanlar;

7.

Kira ve ücret karşılığında kullanılan üretim araçları için yapılan ödemeler;

8.
giderler:

Zirai kazancın elde edilmesi ve devamlılığın sağlanması için yapılan genel

a)

İşletme için alınan ve işletme için harcanan borç paraların faizleri;

b)

İşletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen aynî vergi, resim ve harçlar;

c)
Seyahat amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla işleme ile ilgili ve
yapılan işin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat ve konaklama giderleri;
d)

İşletme ile ilgili olarak ödenen kira bedelleri;

e)

Genel nitelikli diğer giderler.

9.
İşletme ile ilgili olmak şartıyla, yazılı sözleşmeye, yargı kararına veya kanun
emrine dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;
10.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (zirai üretimde kullanılan gayrimenkuller
hariç) satılması halinde VUK, m.328’e göre hesaplanan zararlar;
11.
İşletmeye dahil olup, aynı zamanda kişisel ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan
taşıtların amortismanlarının tamamı ile giderlerinin yarısı.
İşletmede üretilip de tohum, yem ve diğer suretlerle kullanılan zirai mahsullerin emsal
bedelleri hasılat yazılır. Bu giderler yıl sonunda bir kalemde yazılabilir (GVK, m 57/f.2).
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Gerçek usule geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden mahsulleri VUK, m.45’de
belirtilen “ortalama maliyet bedeli” esasına göre değerlendirilerek gider yazılır (GVK, m
57/f.3)65.
Ticari kazancın tespitinde indirilmesine izin verilmeyen giderler zirai kazancın
tespitinde de indirilmez66. Bununla birlikte, ticari kazançtan farklı olarak, işletmede üretilen
mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve velâyet altındaki çocukları tarafından tüketilenlerin,
başka bir deyişle “öz tüketimin” hasılattan indirilmesine izin verilmiştir (GVK, m. 58).

3.2.3.2. Zirai kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti
Çiftçiler diledikleri takdirde, zirai işletme hesabı esası yerine bilanço esasını tercih
edebilirler. Bu durumda, öteden beri işe devam edenler çiftçinin yazılı talebini takip eden
vergilendirme dönemi başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek
usule tabi olurlar. Bu şekilde bilanço esasını seçenler iki yıl geçmedikçe bu usulden
dönemezler. Zirai kazancın bilanço esasına göre tespitinde, zirai işletme hesabı esasında hasılat
ve giderlerle ilgili hükümler de dikkate alınarak, ticari kazancın bilanço esasına göre tespitine
ilişkin hükümleri uygulanır (GVK, m. 59).
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“Ortalama maliyet bedeli”, ziraat birimi başına elde edilecek mahsul için yapılması gereken ortalama
giderlerin toplamıdır (VUK, m. 45/f.1, b.5).
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Ticari kazançlarla ilgili kısımda belirtildiği gibi, şu giderlerin ticari kazançtan indirilmesi kabul
edilmez (GVK, m.41):
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya parasal olmayan değerler
(Parasal olmayan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine eklenir);
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 ve diğer şekillerdeki alacakları
üzerinden yürütülecek faizler;
5. Yukarıda belirtilen 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 uygulanan bedel veya
fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar;
6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
(Sözleşmelerde ceza şartı olarak yer alan tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz);
7. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilân ve reklâm giderlerinin % 50’si;
8. Kiralama yolu edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz
taşıtları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayanların gider ve amortismanları;
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi
zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
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Uygulamalar
Zirai kazanç tespit usulleri.
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Uygulama Soruları
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- Hangisi ticari kazançtır?
a) Anonim şirket ortaklarının ortaklık kârından aldıkları paylar
b) Limited şirket ortaklarının ortaklık kârından aldıkları paylar
c) Kollektif şirket ortaklarının ortaklık kârından aldıkları paylar
d) Komanditer ortakların ortaklık kârından aldıkları paylar
e) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketlerde komandite ortakların ortaklık
kârından aldıkları paylar
2-Hangisi ticari kazanç değildir?
a) Diş protezciliğinden doğan kazançlar
b) Maden ocaklarının kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar
c) Özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar
d) Özel hastanelerin işletilmesinden elde edilen kazançlar
e) Devamlı olarak gayrimenkul alım ve satımı yapanların kazançları
3- Ticari kazancın bilanço usulüne göre tespitinde hangisi doğru değildir?
a) Ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki olumlu
farktır
b) Ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonu ve başındaki değerleri
arasındaki olumlu farktır
c) Ticari kazancın bu şekilde tespiti sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin
hükümleri dikkate alınır
d) Hesap dönemi içinde, işletme sahiplerince işletmeye eklenen değerler bu farktan indirilir;
işletmeden çekilen değerler ise bu farka eklenir
e) Ticari kazancın bu şekilde tespiti sırasında, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın
tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek giderleri düzenleyen hükümleri dikkate alınır
4- Bir yıldan fazla süren inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar ne zaman tespit edilir?
a) İşin devam ettiği süre boyunca her yılın son günü
b) İşin bittiği yıl
c) Her üç ayda bir
d) Her altı ayda bir
e) Her iki yılda bir
5- Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birinin takvim yılı içinde
kaybedilmesinin sonucu nedir?
a) İzleyen yılın sonuna kadar şartların tekrar sağlanamaması halinde mükellef gerçek usulde
vergilendirilir
b) Sadece bir şartın kaybı herhangi bir sonuç doğurmaz
c) Ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usule geçilir
d) Şartın kaybedildiği ayı izleyen ayın başından itibaren gerçek usule geçilir
e) Mükellef gerçek usule geçirilir ve sonradan şartları sağlasa bile tekrar basit usule dönemez
6- Hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerdendir?
a) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
b) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
c) Para cezaları ve vergi cezaları
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d) Basın yoluyla işlenen fiillerden doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen
tazminat giderleri
e) Teşebbüs sahibinin işletmede çalışan eşine işletmeden ödenen aylıklar
7- Gelir Vergisi Kanunu’na göre zirai kazançlar hangi usule göre vergilendirilir?
a) Gerçek usul - basit usul
b) Gerçek usul - götürü usul
c) Basit usul - götürü usul
d) Tevkifat (stopaj) usulü - gerçek usul
e) Tevkifat usulü - basit usul
8- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Hangisi çiftçi sayılır?
a) Hayvancılık faaliyetinde bulunan kolektif şirket
b) Seracılık faaliyetinde bulunan komandit şirket
c) Balıkçılıkla uğraşan Bay (A)
d) Zeytin yetiştiriciliği yapan adi ortaklık
e) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Limited şirket
9- Hangisi zirai işletme hesabı esasında hasılatı oluşturan kalemlerden değildir?
a) Önceki yıllardan devredilenler de dâhil olmak üzere üretilen, satın alınan veya diğer
suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri
b) Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde çalıştırılması karşılığında
alınan bedeller
c) Gider yazılan değerlerin satılması halinde, bunların satış bedelleri
d) Mahsullerin yetişmesinden önce veya sonra hasara uğramalarından dolayı alınan sigorta
tazminatları
e) Satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer maddelerin
bedelleri
10- Hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre zirai faaliyet değildir?
a) Seralarda yapılan sebze veya çiçek yetiştiriciliği
b) Arıcılık
c) Coberlik
d) İpek böcekçiliği
e) Avcılık
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4. GELİR VERGİSİ – IV: GELİRİN UNSURLARI – ÜCRETLER VE
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Ücretler



Ücret Sayılan Ödemeler



Ücretin Tespiti ve Vergilendirilmesi



Gerçek Ücretler



Diğer Ücretler



Serbest Meslek Kazancı



Serbest Meslek Erbabı



Serbest Meslek Kazancının Tespiti



İndirilecek Giderler



İndirilemeyecek Giderler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Bulunmamaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Ücretin Tarifi, Niteliği ve Ücret ve ücretli kavramları
Ücret Sayılan Ödemeler
ile ücretin
vergilendirilmesinde
kapsamı öğrenmek
Asgari Geçim İndirimi ve Ücretin sübjektif açıdan
Engellilik İndirimi
kavranabilmesindeki
indirimleri açıklamak
Serbest Meslek Kazancı ve Serbest meslek kazancının
Kazanç Tespiti
tanımı, unsurları ve kazanç
tespitine yönelik işlemleri
kavramak
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Anahtar Kavramlar
 Bulunmamaktadır.
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Giriş
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4.1. Ücretler
4.1.1. Genel Açıklama
Ücret, bir üretim faktörü olan emeğin, işverene bağımlılık ilişkisi içinde üretim
sürecinde değerlendirilmesi karşılığında elde edilen kazanç olarak tanımlanabilir 67 . Vergi
hukukunda tanımlanan ücretin başka kanunlarda yer alan ücret tanımlarından farklı yönleri
bulunmaktadır.
Bunun
nedeni,
vergi
hukukunun
olguları
vergisel
açıdan
kavramsallaştırmasıdır. Vergi hukukunun amacı hizmet sözleşmesini ya da işveren ile iş
görenin karşılıklı sorumluluklarını belirlemek değil, hangi menfaatlerin “ücret” olarak
vergilendirileceğini düzenlemektir. Örneğin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesine göre,
“genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından
sağlanan ve para ile ödenen tutardır”. Gelir Vergisi Kanunu‘nun 61’inci maddesinin birinci
fıkrasına göre ise “ücret, işverene tabi, belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir”. İş
Kanunu’na göre ücretin parasal olması gerekirken, Gelir Vergisi Kanunu parasal ve ayni
ödemeler ile para ile temsil edilebilen menfaatleri de ücret olarak kabul etmektedir. Yine İş
Kanunu’na göre işverenin yanı sıra üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemeler de ücret
hükmünde olduğu halde, Gelir Vergisi Kanunu sadece, işveren tarafından yapılan ödemeleri,
verilen ayınları ve sağlanan menfaatleri ücret kabul etmektedir.

4.1.2. Ücretin Tanımı ve Kapsamı
Gelir Vergisi Kanunu‘na göre, “ücret, işverene tabi, belirli bir işyerine bağlı olarak
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerdir” (GVK, m. 61/f.2). Ücretin, başka adlar altında ödenmesi onun niteliğini
değiştirmemektedir. Başka bir deyişle “ücret” dışında bir kelime ile ifade edilen bir ödeme, eğer
işverene bağımlılık (tabiyet) ve belirli bir işyerine bağlılık ilişkisi çerçevesinde, bir hizmet
karşılığı olmak üzere yapılmışsa, o ödeme ücret olarak kabul edilir. GVK,m.61/f.2 uyarınca,
“ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans,
aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya
bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin
edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez”.
Bazı ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından ücret sayılmaktadır
(GVK, m. 61/f.3). Bunlar;
1.
GVK, m.23/11’de yer alan istisna kapsamı dışında kalan emeklilik, malûliyet,
dul ve yetim aylıkları;

67

İktisat bilimine göre, üretim sürecinde dört üretim faktörü kullanılır. Bunlar; emek, doğal kaynaklar,
sermaye ve girişimdir. Her bir üretim faktörünün üretimden katkısına göre pay aldığı genel olarak kabul
edilir. Buna göre, emeğin geliri “ücret”, doğal kaynakların geliri “rant”, sermayenin geliri “faiz” ve
girişimin geliri ise “kâr”dır.
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2.
Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında ödenen
paralar, verilen ayınlar ve sağlanan menfaatler;
3.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile
özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların
üyelerine yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen paralar,
verilen ayınlar ve sağlanan menfaatler;
4.
Yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu
sıfatları dolayısıyla ödenen paralar, verilen ayınlar, sağlanan ve menfaatler;
5.
Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü
yarışma jürisi üyelerine ödenen paralar, verilen ayınlar ve sağlanan menfaatler;
6.
menfaatler.

Sporculara transfer ücreti veya diğer adlar altında yapılan ödemeler ve sağlanan

Hizmet erbabına sağlanan menfaatlerin para ile temsil edilebilir olması gerekir. Para ile
ölçülemeyen menfaatler ücret değildir. Örneğin, bir işverenin hizmet erbabına işyerinde
sunduğu huzurlu çalışma ortamı ya da “huzur” veya “mutluluk” para ile temsil
edilemeyeceğinden ücret olarak vergilendirilmez.
Bu hükümlerden görüldüğü gibi, Gelir Vergisi Kanunu‘na göre ücretin üç unsuru
bulunmaktadır. Bunlar;
1.

İşverene bağımlılık (tabiyet) ilişkisi içinde elde edilmesi;

2.

Belirli bir işyerine bağlı olarak yapılan faaliyetten doğması

ve
3.

Hizmet karşılığı olmasıdır.

Bağımlı faaliyetten doğan tek gelir unsurunun ücret olduğu düşünüldüğünde, ücretin
belirleyici unsurunun işverene bağımlılık olduğu anlaşılır. Bağımlılık ilişkisinin aktif öznesi
diyebileceğimiz işverenler, “..hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran
gerçek ve tüzel kişilerdir” (GVK, m. 62/f.2). Yukarıda belirtilen ücret sayılan ödemeleri
yapanlar, Gelir Vergisi Kanunu‘nda yer alan çeşitli ödevlerin yerine getirilmesi bakımından
işveren hükmündedir (GVK, m.62/f.2). Bu işverenler, sadece vergi ödevlerinin yerine
getirilmesi bakımından işveren olarak kabul edildiklerinden “vergisel işveren” olarak da
nitelendirilebilirler.
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4.1.3. Ücretin Tespiti ve Vergilendirilmesi
Ücret gerçek veya götürü usule göre tespit edilir. Gelir Vergisi Kanunu‘nda ücretler
matrah tespit usulüne göre “gerçek ücretler” ve “diğer ücretler” olarak ikiye ayrılmıştır.
Bir gelir unsurunun gerçek tutarı, gerçekten elde edilen belgelere dayalı gelirden, o
geliri elde etmek için yapılan ve kanunun izin verdiği giderlerin indirilmesi sonucunda bulunan
tutardır. Gerçek ücretin bulunması için bazı indirimlerin yapılmasına izin verilmiştir. Bununla
birlikte, gerçek ücretin bulunması için kanunun izin verdiği indirimlerin diğer gelir unsurlarına
kıyasla çok sınırlı olduğu dikkate alındığında, ücret matrahının tespitinde tam bir gerçek
usulden de söz edilemez. Örneğin, ticari, zirai ve mesleki kazançlarda olduğunun aksine, ücretin
elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılması mümkün
değildir.
Kanunda bazı hizmet erbabının ücretleri “diğer ücretler” olarak nitelendirilmiş ve bu
ücretlerin götürü usule göre tespit olunarak vergilendirilmeleri esası kabul edilmiştir.

4.1.3.1. Gerçek Ücretler
Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından yapılan ödemeler, verilen ayınlar ve
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler düşüldükten sonra kalan tutardır GVK,
m. 63/f.1).
1kesintiler68.

Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni

2Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler69.
3Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de olan ve merkezi Türkiye’de
bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla, ücretlinin
68

GVK, m.63/f/1, b.1’de bu kesintilerle ilgili olarak, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 190’ıncı
maddesi uyarınca yapılan kesintilerle Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için
yapılan kanuni kesintiler” hükmü yer almakla birlikte, Devlet Memurları Kanunu’nun “ek sosyal
yardımlaşma ve dayanışma” kenar başlıklı 190’ıncı maddesi 12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı kanunun
19-a hükmü ile kaldırıldığından, burada, söz konusu kesintilere ilişkin ibareye yer verilmemiştir.
69
Bu sandıklar; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya
bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere,
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş
bulunan sandıklardır (SSK.,geç.m. 20/f.1). 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, birkaç maddesi dışında,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 106’ncı maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır. Yürürlükte kalan maddelerden biri olan geçici 20’nci madde ile ilgili olarak 5510 sayılı
kanuna da 17/04/2008 tarihli, 5754 sayılı kanunun 73’üncü maddesi ile “506 sayılı Kanunun geçici 20’
nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler” kenar başlıklı ve daha ayrıntılı düzenlemeleri
içeren geçici madde 20 eklenmiştir.
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şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları.
Prim, aidat ve katkıların indirilmesinde bazı sınırlamalar söz konusudur. Bu ödemelerin
toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs
sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini) ve yıllık
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranları sırasıyla %20 ve
%10’a, asgari ücret haddini de iki katına kadar arttırmaya yetkilidir.
4-

Çalışanlar tarafından, ilgili kanunlara göre, sendikalara ödenen aidatlar.

Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler ücretten indirilemez (GVK, m.63/f.2).
Yabancı para cinsinden ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk Lirası’na
çevrilir (GVK, m.63/f.3). Ayni olarak ödenen ücretler, verildiği gün ve yerdeki ortalama
perakende fiyatlarına göre; konut tedariki ve diğer suretlerle sağlanan menfaatler ise konutun
emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir (GVK, m. 63/f.4).

4.1.3.2. Diğer Ücretler (Götürü Ücretler)
Aşağıda belirtilen hizmet erbabının safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve
sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt
tutarının %25’idir (GVK, m.64/f.1).
1.

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar;

2.

Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3.

Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4.

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5.
Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle Danıştay‘ın olumlu
görüşüyle Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar.
Diğer ücretler toplama yapılmayan gelirlerdendir. Bunlar için yıllık beyanname
verilmez; başka kazanç ve iratlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de diğer ücretler
beyannameye dahil edilmez (GVK, m. 64/f.2).
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4.1.3.3. Giderler
Ücretlerde ticari, zirai ve mesleki kazançlarda olduğu gibi bir gider indiriminden söz
edilemez. Gelir Vergisi Kanunu‘nun 89’uncu maddesinde yer alan ve bütün gelir unsurları
bakımından geçerli olabilecek beyanname üzerinde yapılacak indirimler (diğer indirimler) bir
tarafa bırakılacak olursa; ücretin brüt tutarından, yukarıda belirtilen sosyal güvenlik kesinti,
aidat ve primleri ile şahıs sigorta primleri ve çalışanlarca ödenen sendika aidatları dışında
herhangi bir gider indirimi yapılamaz.

4.2. Serbest Meslek Kazançları
4.2.1. Genel Açıklama
Serbest meslek kazançları ticari kazançlar ve zirai kazançlarda olduğu gibi emeksermaye koordinasyonundan doğmakla beraber, faaliyetin belirleyici unsurunun nitelikli emek
olması bakımından bu gelir unsurlarından ayrılır. Serbest meslek kazancı, belirleyici emek
unsuru dolayısıyla ücrete benzetilebilirse de, emek-sermaye birlikteliğinden kaynaklanması,
ücretin ise kendisine ait bir sermayesi bulunmayan hizmet erbabının emeği ile başkasına ait
sermayenin birlikte kullanımından doğması bu iki gelir unsuru arasındaki temel farklılıktır.
Serbest meslek kazançları, adından da anlaşılacağı gibi, serbest olarak yürütülen bir
faaliyetin sonucunda doğar. Bununla birlikte, bu “serbest” olma özelliği sadece serbest meslek
faaliyetine özgü bir özellik değildir. Ücret dışındaki bütün gelir unsurlarını doğuran faaliyet ve
işlemler için aynı özelik geçerlidir. Bu bağlamda, ticari faaliyet de, zirai faaliyet de, iratları
doğuran tüm hukuki ve fiili işlemler de belli bir kişi veya kuruma bağlı olmaksızın serbest
olarak icra edilirler.

4.2.1.1. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Kapsamı
a- Serbest Meslek Kazancı ve Serbest Meslek Faaliyeti
Serbest meslek kazançları, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlardır
(GVK, m.65/f.1).
Serbest meslek kazancını doğuran faaliyet serbest meslek faaliyetidir. Serbest meslek
faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, bilimsel veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene bağımlı olmaksızın şahsi sorumluluk
altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır (GVK, m.65/f.2).
Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi
şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti sonucunda doğan kazançlar da serbest
meslek kazancıdır (GVK, m.65/f.3).
b- Serbest meslek Faaliyetinin Öznesi: Serbest Meslek Erbabı
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Serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerdir.
Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak
uğraşılması bu vasfı değiştirmez (GVK, m. 66/f.1).
Kanun bazı kişilerin de serbest meslek erbabı olduğunu tek tek sayarak belirtmiştir
(GVK, m. 66/f.2). Buna göre;
1.
Gümrük komisyoncuları, her türlü borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik
görevini ifa ile yükümlü olanlar70;
2.
Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber, serbest meslek
erbabını bir araya getirerek teşkilât kurmak veya bunlara sermaye sağlamak suretiyle ya da
diğer şekillerde serbest meslek kazancından pay alanlar;
3.
Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi
komandit şirketlerde komanditeler;
4.
Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarla serbest meslek erbabının ticari
ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları;
5.
Vergi Usul Kanunu’nun 155’inci maddesinde “serbest meslek erbabında işe
başlamanın belirtileri” başlığı altında sayılan koşullardan en az ikisini taşıyan, ebe, sünnetçi,
sağlık memuru, arzuhalci ve rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar. (VUK, m.155’de sayılan
şartlardan en az ikisini taşımayanlar gelir vergisinden muaftır. Ayrıca, köylerde veya son nüfus
sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu
faaliyetlerine ilişkin kazançları da gelir vergisinden istisna edilmiştir).

4.2.1.2. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi
Serbest meslek kazancı ilke olarak gerçek usule göre tespit edilir. Bununla birlikte, bazı
dar mükellef serbest meslek erbabı için isteğe bağlı olarak götürü gider usulü kabul edilmiştir.
Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabı,
diledikleri takdirde, bilet bedelleri tutarından bu bedellere dahil resimlerin düşülmesinden sonra
kalan kısmın yarısının safi kazanç sayılması suretiyle vergilendirilmelerini isteyebilirler (GVK,
m. 67/f.9).
Gerçek usulde serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti
karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan
farktır (GVK, m. 67/f.1).

70

Danıştay bir kararında, noterlik görevini ifa ile yükümlü olanların, geçici yetkili noter yardımcıları ile
noter vekilleri olduğunu ifade etmiştir. D.Ş. 3. D. E. 2000/4661, K. 2001/3656, KT. 25/10/2001. (Özel
Arşiv).
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Serbest meslek erbabının müşteri veya müvekkilinden serbest meslek faaliyeti ile ilgili
olmak üzere para ve ayın şeklinde aldığı gider karşılıkları ile amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin elden çıkarılması halinde, alınan bedel ile bunların kayıtlı değerleri arasındaki
müspet fark kazanca ilave edilir (GVK, m. 67/f.2,3).
Vergi, resim harç, keşif, tanıklık, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak
üzere müşteri ve müvekkilden alınan ve tamamen bunlara harcanan para ve ayınlar ise kazanç
sayılmaz (GVK, m. 67/f.4).
Serbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
tuttukları “serbest meslek kazanç defteri”ne istinaden tespit ederler (GVK, m. 67/f.5). Bu
defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına ise hasılat kaydolunur. Gider tarafına, yapılan
giderlerin türü ve giderin yapıldığı tarih; hasılat tarafına, hizmet bedelinin alındığı tarih ve
alınan miktar ile alındığı kişi yazılır (VUK, m.210).
Serbest meslek erbabı, işinde bir yıldan fazla kullandığı ve amortismana tabi tuttuğu
tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını tuttuğu amortisman kayıtlarında
gösterir (VUK, m.211). Vergi Usul Kanunu’na göre, amortisman kayıtları, envanter defterinin
ayrı bir yerinde veya özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde tutulabilir
(VUK, m. 189). Amortisman kayıtları için amortisman defteri veya amortisman listeleri
kullanıldığı takdirde, bu defter ve listelerde yazılı değerler serbest meslek kazanç defterine
topluca aktarılabilir71. Hekimler, isterlerse, gerekli bilgilere protokol defterlerinde yer vermek
şartıyla kazanç defteri tutmayabilirler (VUK, m. 210/f.4). Noterlerin, noterlik görevini ifa ile
mükellef olanların ve borsa acentelerinin resmi defterleri, kazanç defteri yerine geçer (VUK,
m.212).
Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif, adi komandit ve adi şirketler mesleki
kazançlarını serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin bilanço
esasına göre tuttukları defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçer (GVK, m. 67/f.6).
Aşağıdaki işlemler serbest meslek erbabı için tahsil hükmündedir (GVK, m. 67/f.7):
1.
Bilgilerinin olması kaydıyla, namlarına kamu kurumuna, icra dairesine,
bankaya, notere veya postaya para yatırılması;
2.
Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki veya
müşterisine olan borcu ile takası72.
Yabancı parasıyla yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile, borsada rayici
yoksa Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek kur üzerinden Türk parasına çevrilir (GVK, m.
67/f.8).

71

Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2005,
s. 514.
72
Temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsili şartı aranmaz (GVK,
m.67/f.7).
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4.2.1.3. Giderler
a- İndirilecek Giderler
Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda belirtilen giderler hasılattan indirilir
(GVK, m.68):
1.
Serbest meslek kazancının elde edilmesi ve devamlılığının sağlanması için
yapılan genel giderler73;
2.
Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilâtındaki iaşe ve ibate
giderleri, tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı74 ile GVK, m.27’de belirtilen
giyim giderleri75;
3.
Serbest meslek faaliyetiyle ilgili ve seyahat amacının gerektirdiği süre ile sınırlı
olmak şartıyla işle ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat ve konaklama
giderleri;
4.
Serbest meslek faaliyetinde kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil
taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde VUK, m. 328’e göre hesaplanacak zararlar dahil);
5.
giderleri;

Kiralama yolu ile edinilen veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların

6.

Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller;

7.

Serbest meslek faaliyetinin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri;

8.
Serbest meslek faaliyeti dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve
emeklilik aidatları ile mesleki kuruluşlara (odalar, baro gibi) ödenen aidatlar;
9.
Serbest meslek kazancının elde edilmesi ve devamlılığının sağlanması için
ödenen meslek, ilân ve reklâm vergileri ile işyeriyle ilgili olarak ödenen ayni vergi, resim ve
harçlar76;

73

İkametgâhlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile
ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine
amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın
yarısını gider yazabilirler (GVK, m.68/f.1, b.1, parantez içi hükmü).
74
Bu primlerin ve aidatın indirilmesi, geri alınmamak üzere Türkiye’de bulunan sigorta şirketlerine veya
emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz
bulunması şartlarına bağlanmıştır (GVK, m. 68/f.1, b. 2, parantez içi hükmü).
75
Ticari kazançlarda olduğu gibi, serbest meslek kazançlarında da indirim konusu yapılmasına izin
verilen bu giyim giderleri, demirbaş olarak verilen giyim eşyası ile öğrenim görenler için yapılan giyim
giderleridir.
76
Bina vergisi, arazi vergisi, çevre temizlik vergisi, harcamalara katılma payları gibi.
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10.
Serbest meslek faaliyeti ile ilgili olarak kanuna, yargı kararına veya sözleşmeye
dayanılarak ödenen tazminatlar.
b- İndirilemeyecek Giderler
Aşağıdaki giderlerin serbest meslek kazancından indirilmesi kabul edilmez:
1.
Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından
doğan tazminatlar (GVK, m.68/f.2);
2.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen
cezalar, gecikme zamları ve faizler (GVK, m.90/f.1);
3.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri (GVK, m.90/f.2).
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Uygulamalar
Ücret kapsamında değerlendirilecek ödemeler.
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Uygulama Soruları
Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin niteliği nedir?
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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) Hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücretin unsurlarını tam olarak ifade
etmektedir?
a) Bağımsız bir faaliyetten elde edilmesi
b) Belli bir işyerine bağlı olarak elde edilmesi
c) İşverene tabiyet (bağımlılık) ilişkisi içinde elde edilmesi
d) Hizmet karşılığı olması
e) Belli bir işyerine bağlı ve işverene tabi (bağımlı) olarak ifa edilen bir hizmet karşılığında
ödenmesi
2- Hangisi ücret sayılan ödemelerden değildir?
a) İstisna kapsamı dışında kalan emeklilik, malûliyet, dul ve yetim aylıkları
b) Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında ödenen paralar, verilen
ayınlar ve sağlanan menfaatler
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine
yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen paralar, verilen
ayınlar ve sağlanan menfaatler
d) Anonim şirket ortaklarına dağıtılan kâr payları
e) Yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları
dolayısıyla ödenen paralar, verilen ayınlar, sağlanan ve menfaatler
3- Gerçek ücretin bulunması için hangisi indirilmez?
a) Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler
b) Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler
c) Kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen aidat ve primler
d) Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de olan ve merkezi Türkiye’de bulunan bir
sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla, ücretlinin şahsına, eşine ve
küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi
şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik
sistemine ödenen katkı payları
e) Çalışanlar tarafından, ilgili kanunlara göre, sendikalara ödenen aidatlar
4- Diğer ücret sahiplerinin safi ücretleri nasıl hesaplanır?
a) Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 5’i
b) Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 10’u
c) Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 15’i
d) Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 2o’si
e) Takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler
için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i
5) Hangisinin ücreti gerçek usulde vergilendirilir?
a) Şirket müdürünün şoförü
b) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri
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d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar
e) Basit usule tabi taksi işletmecisinin yanında çalışan taksi şoförü
6) Hangisi serbest meslek kazancıdır?
a) Spor hakemlerinin ücretleri
b) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler
c) Yarışma jürisi üyelerine yapılan ödemeler
d) Eksperlere yapılan ödemeler
e) Arabuluculara yapılan ödemeler
7) Hangisi serbest meslek erbabı değildir?
a) Gümrük komisyoncuları, her türlü borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile
yükümlü olanlar
b) Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber, serbest meslek erbabını bir araya
getirerek teşkilât kurmak veya bunlara sermaye sağlamak suretiyle ya da diğer şekillerde serbest
meslek kazancından pay alanlar
c) Emlâk komisyoncuları
d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit
şirketlerde komanditeler
e) Konser veren müzik sanatçıları
8) Serbest meslek kazancının safi tutarı hangi usullere göre tespit edilir?
a) Götürü usul
b) Gerçek ve götürü usul
c) Gerçek ve basit usul
d) Sadece gerçek usul
e) Tevkifat (stopaj) usulü
9- Serbest meslek kazancından hangi giderler indirilmez?
a) Hizmetli ve işçilerin tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emeklilik aidatı
b) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri
c) Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri
d) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri
10) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif, adi komandit ve adi şirketler mesleki
kazançlarını hangi defter üzerinden tespit ederler?
a) İşletme hesabı defteri
b) Karar defteri
c) Pay defteri
d) Serbest meslek kazanç defteri veya bilanço esasına göre tuttukları defterler
e) Kasa defteri
(Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif, adi komandit ve adi şirketler mesleki
kazançlarını serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin bilanço
esasına göre tuttukları defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçer (GVK, m. 67/f.6).)
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5. GELİR VERGİSİ – V: GELİRİN UNSURLARI – GAYRİMENKUL
SERMAYE İRATLARI, MENKUL SERMAYE İRATLARI, DİĞER
KAZANÇ VE İRATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Gayrimenkul Sermaye İradı



Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı



Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti ve Vergilendirilmesi



Emsal Kira Bedeli Esası



Giderler



Menkul Sermaye İradı



Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı



Menkul Sermaye İradının Tespiti ve Vergilendirilmesi



Giderler



Diğer Kazanç Ve İratlar



Değer Artışı Kazançları



Arızi Kazançlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Bulunmamaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gayrimenkul Sermaye
İradı

Gayrimenkul
sermaye
iradının tanımı, kapsamı, irat
tespit yöntemi ile muaflık ve
istisnaları öğrenmek

Menkul Sermaye İradı

Menkul sermaye iradının
tanımı, kapsamı, irat tespit
yöntemi ile muaflık ve
istisnaları öğrenmek

Diğer Kazanç ve İratlar

Diğer kazanç ve iratlar
kapsamına giren işlemler ile
muaflık
ve
istisnaları
öğrenmek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar


Gayrimenkul Haklar



Emsal Kira Bedeli Esası



Repo Geliri



Kâr Payı



Arızi Kazanç
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Giriş
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5.1. Gayrimenkul Sermaye İratları
5.1.1. Genel Açıklama
Gayrimenkul sermaye iratları, genel olarak, gayrimenkul sermaye unsurlarının akım
şeklindeki getirisini ifade eder. İradın oluşumunda yukarıdaki gelir unsurlarının aksine emek
faktörü yer almaz. Bununla birlikte, gayrimenkul sermaye iradı sağlayan mal ve hakların
işletmeye dahil olması halinde, irat yerine ticari veya zirai kazançtan söz edilir.
Gelir Vergisi Kanunu‘nda “gayrimenkul” (“taşınmaz”) değil, “gayrimenkul sermaye
iradı” tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, medeni hukukun “gayrimenkul” kavramı ile vergi
hukukunun gayrimenkul kavramı birbirinden kısmen farklıdır.
Türk Medeni Kanunu‘nda, gayrimenkul (taşınmaz) mülkiyetinin konusu; arazi, tapu
kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan
bağımsız bölümler olarak belirtilmiştir (TMK, m. 704). Gelir Vergisi Kanunu‘nun
“gayrimenkul sermaye iradının tarifi” kenar başlıklı 70’inci maddesinde ise gayrimenkul
sermaye iradı sağlayan kaynakların (vergisel gayrimenkullerin) çok daha geniş bir kapsamda
düzenlendiği görülmektedir.

5.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı
Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı
sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul
sermaye iradıdır (GVK, m. 70/f. 1):
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri
dahildir), maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla
ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların tamamlayıcı parçaları ve eklentileri;
2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, tamamlayıcı parçaları ve eklentileri 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 kanuni 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 imalât usulü üzerindeki kullanma
hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve
teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır);
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6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);
7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile her
türlü motorlu yükleme ve boşaltma araçları;
8. Motorlu nakil ve cer araçları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların
eklentileri.
Bu mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların
iratları ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre tespit olunur (GVK, m. 70/f.
2).
Tacirlere ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında
gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin hükümler uygulanır (GVK, m. 70/f. 3).
Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete fiilen
katılmaksızın sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri gayrimenkul sermaye iradı
sayılır (GVK, m. 70/f. 4).

5.1.3. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti ve Vergilendirilmesi
5.1.3.1. İradın Tespitine İlişkin Genel Kurallar
Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve
idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır (GVK, m. 71).
Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, iradı doğuran mal ve hakların kiraya
verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen
tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır (GVK, m. 72/f.1).
Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile
paraya çevrilir (GVK, m. 72/f. 2).
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı suretle
artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira süresinin sonunda bedelsiz
(Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır.)
olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkûr kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte
aynen tahsil olunmuş kira sayılır (GVK, m. 72/f. 3).
Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı
sayılır. Şu kadar ki, ölüm ve memleketi terk hallerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi izleyen
zamanlara ait olmak üzere peşin tahsil olunan kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hasılatı
sayılır (GVK, m. 72/f. 4).
Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri için,
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1. Bilgilerinin olması kaydıyla, namlarına, kamu kurumuna, icra dairesine, bankaya,
notere veya postaya para yatırılması;
2. Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığına
bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz.) veya kiracısına olan borcu ile takası;
tahsil hükmündedir (GVK, m. 72/f. 5).
Yabancı para cinsinden yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile, borsada
rayici yoksa Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir (GVK,
m. 72/f. 6).

5.1.3.2. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Asgari Vergi Kuralı: Emsal
Kira Bedeli Esası
Bir vergi güvenlik önlemi olan emsal kira bedeli esası, kiraya verilen mal ve hakların
kira bedellerinin asgari sınırını ifade eden bir “asgari kira” ölçüsü olarak tanımlanabilir.
Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz.
Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve
hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, bina ve arazinin yetkili özel mercilerce
veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu şekilde takdir veya tespit edilmiş kira
mevcut değilse Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’idir. Diğer mal ve
haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi
Usul Kanunu’nun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belirlenen
değerlerinin %10’udur (GVK, m. 73/f. 1).
Aşağıdaki hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz (GVK, m.737f. 2):
1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının
ikametine bırakılması;
2. Binaların mal sahiplerinin usul (üstsoy), füru (altsoy) veya kardeşlerinin ikametine
tahsis edilmesi (Usul, füru veya kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis
edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli
ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.);
3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi;
4. Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.
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5.1.4. Giderler
Safi iradın bulunması için, istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak
üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir (GVK, m. 74/f. 1).
1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı idare
giderleri;
3. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri;
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 (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili
gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım Gelir Vergisi Kanunu‘nun
88’inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.),
5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya
verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara katılma payları;
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer,
biliniyorsa maliyet bedeli, bilinmiyorsa, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi
Usul Kanunu’nun 267’nci maddesinin üçüncü sırasına göre (takdir esası) tespit edilen emsal
değeridir); ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini arttırıcı
niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir
takvim yılı içinde VUK, m. 313’de yer alan tutarı aşıyor ise maliyet unsuru olarak dikkate
alınabilir);
7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlâkın iktisadi değerini artıracak surette
tevsii, tadili veya bunlara ilâveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz);
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 (kira indirimi gayri safi hasılattan, kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su
ve asansör giderleri; ödenen kiralar ve diğer gerçek giderler ile kiraya verilen mal ve haklarla
ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilâma dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı Gelir Vergisi
Kanunu‘nun 88’inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.),
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye,
dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

kanuna veya ilama
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Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde,
yukarda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir (GVK, m.74/f.
2).
Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere
karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü
kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler (GVK, m. 74/f. 3).
Para cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider olarak indirilemez (GVK, m. 74/f. 4).

5.2. Menkul Sermaye İratları
5.2.1. Genel Açıklama
Menkul sermaye iratları, genel olarak, menkul sermaye unsurlarının akım şeklindeki
getirisini ifade eder. İradın oluşumunda yukarıdaki gelir unsurlarının aksine emek faktörü yer
almaz. Bununla birlikte, menkul sermaye iradı sağlayan mal ve hakların işletmeye dahil olması
halinde, irat yerine ticari veya zirai kazançtan söz edilir.
Buradaki menkul sermaye, taşınabilir fizik malları ve varlıkları değil, mali malları ve
varlıkları, başka bir deyişle, finansal yatırım sermayesini ifade etmektedir. Menkul maddi
mallar ile maddi olmayan haklar menkul sermaye değildir 77.

5.2.2. Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı
Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil
edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri
iratlar menkul sermaye iradıdır (GVK, m. 75/f.1).
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır (GVK,
m.75/f.2):
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 ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen
ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa
dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil);
2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (limited şirket ortaklarının, iş ortaklıkları
ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu gruba
dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları işlemlerden doğan kârların ortaklara,
kooperatifle yaptıkları işlemler oranında dağıtılması, kazanç dağıtımı sayılmaz.)

77 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (2004), s. 66-67.
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesindeki şartların birlikte
gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak, ayrı
ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip
olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın,
iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılır.
Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde
edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir.
Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu
takvim yılında elde edilmiş sayılır;
3. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr payları;
4. Kurumlar Vergisi Kanunu 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 (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları,
varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi,
Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (Döviz
cinsinden ya da 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 cari hesap
alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan
meblağlar için ödenen faizler dahil);
7. Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden
diğer kurumlara 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;
10. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri;
11. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi
karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı
karşılığında ödenen kâr payları.

108

12. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları,
varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonolarının; Toplu Konut İdaresi, Kamu
Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerin ve varlık kiralama
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının, geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap
veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler;
13. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından;
a)

On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları,

b)
On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları.
Buradaki İrat tutarı, varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından,
yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunur.
14. Bireysel emeklilik sisteminden;
a)
On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen
ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan
Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
b)
On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632
sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu
olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
c)
Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun
kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil).
Buradaki irat tutarı, hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam
birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve devlet
katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur.
15. Yukarıdakiler dışında Sermaye Piyasası Kanunu 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 gözönüne alınır (GVK, m. 75/f.3).
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve
temliki, menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin tamamen veya kısmen itfa olunması
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karşılığında alınan paralarla itfa dolayısıyla verilen ikramiyeler menkul sermaye iradı sayılmaz
(GVK, m. 76).

5.2.3. Menkul Sermaye İradının Tespiti ve Vergilendirilmesi
Menkul sermaye iradının tespitinde gerçek usul kabul edilmiştir. Safi iradın bulunması
için menkul sermaye iradından kanunda sayılan giderler indirilir (GVK, m. 78).
Menkul sermaye iratları, yabancı parası ile tahsil edildiği veya yabancı parası olarak
kayıtlara intikal ettirildiği veya bu iratlara yabancı parası olarak tasarruf edildiği takdirde, bu
iratlar, tahsil edildikleri veya kayıtlara intikal ettirildikleri veya tasarruf olundukları günün
borsa rayici üzerinden, borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlığı’nca tayin olunacak kur
üzerinden Türk Parası’na çevrilir (GVK, m. 79).

5.2.4. Giderler
Safi iradın bulunması için indirilebilecek giderler şunlardır (GVK, m. 78):
1. Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan
giderler;
2. Kâr payları ile faizlerin tahsil giderleri (Şirket toplantılarına bizzat veya vekâleten
iştirak gibi sermayenin yönetimi için yapılan giderler irattan indirilmez);
3. Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar
(Gelir vergisi irattan indirilmez).
Geçici 67’nci Madde Düzenlemeleri
Gelir Vergisi Kanunu‘na 5281 sayılı Kanunun 30’uncu maddesiyle eklenen ve yürürlük
süresi 01/01/2006- 31/12/2020 tarihleri arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan Geçici 67’nci
maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde
tutulması sırasında elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans
kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ile ilgili hükümlere yer verilmektedir.

5.3. Diğer Kazanç Ve İratlar
5.3.1. Genel Açıklama
İlk altı gelir unsuru, mali gelir (vergiye tabi gelir) kavramını açıklayan teorilerden
“kaynak teorisi”ne uygun dar anlamda gelir kavramını ifade etmektedir. Yedinci gelir unsuru
olan diğer kazanç ve iratlar ise “safi artış teorisi”ne uygun geniş anlamda gelir kavramını ifade
eder. Bu gelir unsuru kapsamında ilk altı gelir unsurunun aksine; üretim kaynaklarının değer
artışları ile devamlılığı olmayan (arızi) gelirler yer almaktadır.
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5.3.2. Diğer Kazanç ve İratların Tanımı ve Kapsamı
Diğer kazanç ve iratlar, ilk altı gelir unsuru dışında kalan ve kanunda tek tek sayılarak
belirtilen değer artışı kazançları ile arızi kazançlardan oluşmaktadır (GVK, m.80). O halde, bir
gelirin diğer kazanç ve irat sayılması için ilk altı gelir unsuru kapsamına girmemesi ve sadece
kanunda sayılan değer artış kazançları ile arızi kazançlardan oluşması gerekmektedir. Başka bir
deyişle, kanunda yer almayan değer artış kazançları ve arızi kazançlar diğer kazanç ve irat
olarak vergilendirilmez.

5.3.2.1. Değer Artışı Kazançları
a- Değer Artış Kazançlarının Tanımı ve Kapsamı
Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı
kazançlarıdır (GVK, mük. m. 80).
1. Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar (İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç).
2. Gelir Vergisi Kanunu‘nun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı
bendinde yazılı hakların78(ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni
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 inci maddenin
birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi
çiftçilerin ziraî üretimde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların79, 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).

78 Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı,
her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları,
sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir
imalât usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar.
79 Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve
kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların tamamlayıcı parçaları ve eklentileri; voli mahalleri ve dalyanlar;
gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; gemiler ve gemi payları ile her türlü motorlu yükleme ve
boşaltma araçları.
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Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması,
bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması,
devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 11.000 TL’lık kısmı gelir
vergisinden müstesnadır.
Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya
ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle yukarıda belirtilen hakların elden
çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki
hükümler uygulanır.
b- Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları
Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez (GVK,
m. 81):
1. Bireysel bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni 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 bireysel bir işletmenin bilançosunun bir
sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna
aynen geçirilmesi ve devredilen bireysel 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. Kollektif ve adi komandit şirketlerin yukarıdaki şartlar dahilinde nev’i değiştirerek
sermaye şirketi haline dönüşmesi (kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek
anonim şirket haline dönüşmesi halinde, şekil değiştiren kollektif ve adi komandit şirketlerin
ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması
şarttır).
c- Değer Artış Kazançlarının Safi Tutarının Tespiti: Safi Değer Artışı
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 üzerinde kalan giderlerin ve
ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın ve menfaat olarak
sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve
tespit olunur (GVK, mük. m. 81/f. 1).
Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine, Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço
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veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter
kayıtlarında gösterilen değer esas alınır (GVK, mük. m. 81/f. 2).
İşletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin elden çıkarılması halinde, iktisadî
kıymetlerin maliyet bedeli yerine amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınır
(GVK, mük. m. 81/f. 3).
Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında, iktisap bedelinin belgelenememesi halinde
Vergi Usul Kanunu’nun 266’ıncı maddesinde yazılı itibari değer iktisap bedeli olarak kabul
edilir (GVK, mük. m. 81/f. 4).
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 (GVK, mük. m. 81/f. 5).
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 (GVK, mük. m. 81/f. 6).
Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların,
elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen toptan eşya
fiyat endeksindeki (üretici fiyat endeksi) artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu
endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır (GVK, mük.
m. 81/f. 7).

5.3.2.2. Arızi Kazançlar
a- Arızi Kazançların Tanımı ve Kapsamı
Arızi devamlı olmayan demektir. “Arızi” olanı “devamlı” olandan ayıran en önemli
nokta, “arızi”nin önceden planlanmamış, tasarlanmamış olmasıdır. “Arızi” kelimesinin başka
dillerdeki karşılığı da aynıdır. Latince kökenli “spasmodic” ve “spasmodical” kelimeleri
“arızi”nin karşılığıdır. “Arızi” “araz”, “arıza” gibi, “ne zaman olacağı belli olmayandır”.
“Spasmodic” de öyledir. Adale spazmı, mide spazmı gibi. Ne zaman vuku bulacağı önceden
bilinemez. O halde bir geliri devamlı ya da arızi yapan, ne kadar sıklıkla elde edildiği veya
tekrarlandığından ziyade önceden planlanan (subjektif unsur) bir gelir olup olmadığıdır.
Örneğin, önceden planlanmaksızın bir takvim yılı içinde birden fazla defa elde edilen bazı
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gelirlerde devamlılıktan söz edilemezken, her iki yılda bir düzenli bir şekilde yürütülen faaliyet
dolayısıyla elde edilen gelir bakımından “devamlılık” söz konusudur.
Gelir Vergisi Kanunu‘na göre, vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır (GVK, m. 82/f.1):
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, arttırma
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’inci maddede yazılı işleri arızi olarak
yapmalarından elde ettikleri kazançlar.
Bir takvim yılında; arızi olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki
muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar; ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile
serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, 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)
ve arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat toplamının
24.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.
Bu maddede geçen “hasılat” deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen
ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder (GVK, m. 82/f.2).
b- Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur (GVK, m. 82/f. 3):
1. Arızi olarak yapılan ticarî işlemler ile arızi ticari işlemlere aracılık işlerinde, satış
bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.
2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması
veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, arttırma
ve eksiltmelere iştirak edilmemesi; gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri ve
arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen hasılat ile gerçek usulde
vergiye tâbi mükelleflerin işlerini terk etmelerinden sonra elde ettikleri hasılattan (zarar yazılan
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değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili gibi) belgelenmek kaydıyla
yapılan giderler indirilir.
3. Dar mükellefiyete tâbi olanların Gelir Vergisi Kanunu‘nun 45’inci maddesinde yazılı
işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar, ortalama emsal oranlarının
uygulanması suretiyle götürü olarak tespit edildiğinden, gider indiriminde de götürü usul
geçerlidir.
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Uygulamalar
 Gayrimenkul sermaye iradında hasılat
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Uygulama Soruları
 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 unsurlarından 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) Telif haklarının müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları dışında kalanlar
tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelir hangi gelir unsurudur?
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Serbest meslek kazancı
c) Menkul sermaye iradı
d) Ücret
e) Diğer kazanç ve irat
2) Bina ve arazide emsal kira bedeli nasıl hesaplanır?
a) Yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu şekilde
takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen
vergi değerinin %5’idir
b) Bina ve arazinin maliyet bedelinin % 10’udur
c) Bina ve arazinin maliyet bedelinin % 15’idir
d) Yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kiranın % 5’idir
e) Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %15’idir
3) Hangi durumda emsal kira bedeli uygulanır?
a) Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine
bırakılması
b) Binaların mal sahiplerinin usul (üstsoy), füru (altsoy) veya kardeşlerinin ikametine tahsis
edilmesi
c) Binaların mal sahiplerinin usul (üstsoy), füru (altsoy) veya kardeşlerine işyeri olarak
tahsis edilmesi
d) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi
e) Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda
4) Hangisi menkul sermaye iradıdır?
a)Ticari mevduat faiz geliri
b) İştirak hisselerinden doğan kazançlar
c) Telif haklarının müellifleri tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler
d) İhtira beratlarının mucitleri tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler
e) Menkul maddi mallar
5) Serbest meslek kazancının safi tutarı hangi usullere göre tespit edilir?
a) Götürü usul
b) Gerçek ve götürü usul
c) Gerçek ve basit usul
d) Sadece gerçek usul
e) Tevkifat (stopaj) usulü
6) Safi iradın bulunmasında hangi giderler indirilmez?
a) Depolama giderleri
b) Sigorta giderleri
c) Kâr payları ile faizlerin tahsil giderleri
d) Şirket toplantılarına katılma giderleri
e) Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar
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7) Diğer kazanç ve iratlar gelir unsuru hangi gelirleri kapsamına alır?
a)Girişim gelirleri olan ticari ve zirai kazançlar dışında kalan gelirler
b) Sadece emek gelirleri
c) Değer artışı kazançları ile arızi kazançlar
d) İlk altı gelir unsuruna girmeyen ve tek tek sayılarak belirtilen değer artışı kazançları
ile arızi kazançlar
e) İlk altı gelir unsuru kapsamına girmeyen bütün kazanç ve iratlar
8) Hangisi değer artışı kazancı değildir?
a) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar
b) Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı
hakların(ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar
c) Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları
dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar
d) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar
e) Faaliyete devam eden bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından
doğan kazançlar
9) Gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren kaç yıl içinde elden çıkarılmasından
doğan kazançlar değer artış kazancıdır?
a) 2 yıl
b) 3 yıl
c) 5 yıl
d) 7 yıl
e) 10 yıl
10) Hangisi arızi kazanç değildir?
a) Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya
terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, arttırma ve
eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat
b) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından
doğan kazançlar
c) Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile
peştemallıklar
d) Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde
ettikleri kazançlar
e) Tahsil edilen zarar yazılmış değersiz alacaklar ile karşılık ayrılan şüpheli alacaklar
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6. GELİR VERGİSİ – VI: GELİR VERGİSİNİN TARHI VE GELİRİN
TOPLANMASI
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6.1. Gelir Vergisinin Tarhı
6.1.1. Beyan Esası
Bugüne kadar, matrah tespiti, dolayısıyla vergi tarhı ile ilgili başlıca dört usul
geliştirilmiş ve uygulanmıştır. İdarece takdir usulü, karine usulü, götürü usul ve beyan usulü
olarak adlandırılan bu usullerden Türk vergi sisteminin kabul ettiği ana tarh usulü, pek çok
ülkede olduğu gibi, beyannameye dayanan tarh usulüdür. Bu usulün temelini vergi matrahının
mükellefin beyanına göre tespiti oluşturur.
Beyan usulü, mükellefin vergi tarhına dayanak oluşturacak matraha ilişkin bütün
bilgileri yazılı olarak vergi idaresine vermesi esasına dayanır. Çağdaş vergi sistemlerinin
benimsediği bu usulün esası basittir: Tüm beyanların doğru olduğunun kabulü ve gerçeğe aykırı
beyanda bulunanların ortaya çıkarılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlayacak
etkin bir denetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması. Bu usulde, beyan edilen matrahın
doğru olduğu kabul edildiğinden (doğruluk karinesi), idarenin matrahın belirlenmesinde
herhangi bir rolü yoktur. Bununla birlikte, uygulanan vergi denetim önlemleri, gerçeğe aykırı
beyanda bulunan mükelleflerin tespit edilmesini sağlayarak, doğru beyanda bulunulmasını
teşvik edebilir80.
Ne kadar dürüst ve bilinçli olurlarsa olsunlar, mükellefler gerçek matrahlarını beyan
etmek yerine, kendilerince uygun ve adil gördükleri ölçüde beyanda bulunma eğiliminde
olduklarından, bu usul, ancak etkin bir denetim sisteminin varlığı halinde başarılı olabilir.
Bugün beyan usulü, dünyada olduğu gibi Türk vergi sisteminde de kabul edilen ana usuldür.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal
vergisi, damga vergisi ve diğer pek çok vergi, resim ve harç mükellef veya vergi sorumlusunun
beyanına göre tarh edilir81.

6.1.2. Beyanname Üzerinden Matrah Tespiti: Beyanname Çeşitleri
Gelir Vergisi Kanunu‘na göre, hilafına hüküm olmadıkça, gelir vergisi mükellefin veya
vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur (GVK, m. 83).
Gelir vergisi beyanları şu beyannameler ile yapılır:

6.1.2.1. Yıllık Beyanname
Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve
iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde hesaplanan gelirin vergi dairesine

80 Salih TURHAN, op.cit., s. 76.
81 S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, 10. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2014, ss. 94-95.
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bildirilmesine mahsustur. Gelirin takvim yılının belli bir dönemi ile ilgili olması beyannamenin
yıllık vasfını değiştirmez (GVK, m. 84).

6.1.2.2. Muhtasar Beyanname
Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi kesen diğer kimseler tarafından kesilen
vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVK,
m. 84).

6.1.2.3. Münferit Beyanname
Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye
mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi kesilmemiş olanların bildirilmesine mahsustur
(GVK, m. 84).

6.1.2.4. Geçici Vergi Beyannamesi
Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek
erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, ticari veya
mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık
kazançları (42’nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef
olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, ödeyecekleri geçici vergi
matrahının beyanına mahsustur (GVK, mük. m. 120).

6.1.3. Diğer Matrah Tespit Usulleri
Gelir Vergisi Kanunu‘nda kabul edilen ana matrah tespit usulü beyanname usulü olduğu
olmakla birlikte; idarece takdir usulü, götürü usul ve hatta karine usulü de uygulama alanı
bulmuş ve bulmaktadır82.
İdarece takdir usulü, idarenin her bir mükellefin matrahını ayrı ayrı takdir ve tespit
etmesi esasına dayanmaktadır. Geçmişte yaygın olarak uygulanan idarece takdir usulü, idare
elemanlarının öznel değer yargılarının etkisine açık bulunması, mükelleflere ait gizli kalması
gereken bilgi ve belgelerin açıklanmasına yol açması dolayısıyla vergi psikolojisine aykırı
olması, vergilemede kesinlik, eşitlik ve adaleti sağlamada yetersiz kalması gibi nedenlerle
bugün oldukça sınırlı bir çerçeve içinde uygulanmaktadır83. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan,
ikmalen, re’sen ve idarece vergi tarhı usulleri idarece takdir usulünün bugün hala uygulanan
örneklerini oluştururlar.
Eski bir usul olan ve idarece takdir usulünün sakıncalarını gidermek amacıyla kabul
edilen karine usulü, istisnai bazı durumlar dışında artık kullanılmamaktadır84. Bir zamanlar
Fransa’da uygulanan “kapı ve pencere vergisi” karine usulünün tipik örneğini oluşturmaktadır.
82 S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, ss. 93-94.
83 Halil NADAROĞLU, op.cit., s. 242.
84 Halil NADAROĞLU, op.cit., s. 243.
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Bu vergide, binaların kapı ve pencere sayılarının mükellefin vergi ödeme gücünün göstergesi
olduğu kabul edilmekte idi85. Bu usule Türk vergi sisteminden örnek olarak, yürürlükten
kaldırılmış bulunan ve bugün için uygulanmayan, “hayat standardı esası” gösterilebilir.
Götürü usul, vergi matrahının ya da giderlerin nesnel (objektif) ölçütlere göre, genel
olarak tespitini ifade etmektedir. Götürü usul, bu özelliği ile öznel (subjektif) nitelikli idarece
takdir ve karine usullerinden ayrılmaktadır86. Eskiye göre azalmış olmakla birlikte, götürü
usulün Türk vergi sisteminde hala çok sayıda örneğine rastlamak mümkündür. Gelir vergisinde
diğer ücret matrahının tespiti, yabancı ulaştırma kurumlarında matrah tespiti gibi, vergi
matrahının götürü usule göre tespitini düzenleyen hükümlerin yanı sıra, kanunlarda çeşitli
götürü gider hükümlerine de yer verildiği görülmektedir.
Gerçek usule yardımcı bir usul olarak kullanılması gerektiği halde, 1960 yılından sonra
uzun süre Türk vergi sisteminde yaygın olarak uygulanan bir matrah tespit usulü olan götürü
usulün kapsamı, 22/07/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeler sonucunda
önemli ölçüde daraltılmıştır. Bugün yürürlükte bulunan götürü usul hükümlerinden bazıları, dar
mükellef gerçek kişi ve kurumların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma
işlerinde matrah tespitine ilişkin hükümler 87 ; kazançları basit usulde tespit edilen ticaret
erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin yanında
çalışan inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanlarında çalışanlar gibi
kimselerin ücretlerinin, takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde
25’i olarak kabul edilmesi hükmü88; ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık
faaliyetinde bulunan mükelleflerin, bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın
binde beşine kadar götürü gider indirebilmeleri hükmü89; gayrimenkul niteliğindeki malları
kiraya verenlerin, gerçek giderler yerine, isterlerse, yıllık hasılatlarının yüzde 25’ini götürü
gider olarak indirebilmeleri hakkındaki hükümdür90.

85 Ibid., s. 243.
86 Orhan DİKMEN, op.cit., s. 137.
87 GVK, m. 45, KVK, m. 23.
88 GVK, m. 64.
89 GVK, m. 40/1 parantez içi hükmü.
90 GVK, m. 74/3.
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6.2. Gelirin Toplanması Ve Yıllık Beyanname
6.2.1. Toplama Kuralı
Gelir Vergisi Kanunu‘nda kabul edilen gelir vergisi şekli olan “üniter gelir vergisi”,
daha önce de belirtildiği gibi, gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve
iratların toplanarak tek bir artan oranlı tarifeye göre vergilendirildiği gelir vergisi şeklidir. Bu
tip gelir vergisi gelir vergisi, mali güce göre vergileme ilkesinin gerçekleştirilmesinde
kullanılan en önemli araçlardan biridir.
Gelir Vergisi Kanunu‘nun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, mükellefler, ikinci
maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu
kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken
gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur (GVK, m. 85/f.2).
Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden
kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve
tasfiye dönemlerini de kapsamak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da
uygulanır (GVK, m. 85/f.2).
Yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlar:
a) Mükellefin bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;
b) Türkiye’de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki
sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;
elde edilmiş sayılır(GVK, m.85/f. 3).

6.2.2. Toplama Kuralının İstisnaları: Toplama Yapılmayan Haller
Genel kural toplama zorunluluğu olmakla birlikte, kanunda bazı istisnalara da yer
verilmekte, “toplama yapılmayan haller” başlıklı 86’ncı maddede toplanmayacak kazanç ve
iratlar tek tek sayılarak belirtilmektedir.
Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname
verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez (GVK, m. 86/f.1).
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6.2.2.1. Tam mükellefiyette;
a- Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci
maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna
hadleri içinde kalan kısımları.
b- Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla
işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı,
103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin,
tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil).
c- Vergiye tâbi gelir toplamının (yukarıdakiler hariç) 103’üncü maddede yazılı tarifenin
ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş
olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul
sermaye iratları.
d- Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.600 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna
uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

6.2.2.2. Dar mükellefiyette;
Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek
kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.

6.2.3. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu
Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (diğer
kazanç ve iratları doğuran gelir kaynaklarından hasıl olanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve
iratlarına mahsup edilir (GVK, m. 88/f.1).
Bu mahsup sonucunda kapatılmayan zarar kısmı, izleyen yılların gelirinden indirilir.
Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi izleyen yıllara naklolunamaz
(GVK, m. 88/f.2).
Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç,
sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz (GVK, m.88/f.3).
Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar, faaliyette bulunulan ülkenin
vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına
göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme
edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup edilebilecektir.
Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço ve
kâr-zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette
bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke
yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları,
elçilik ve konsolosluk yoksa, orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki
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temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı
yeterlidir (GVK, m.88/f.4).
Türkiye’de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde,
Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır
(GVK, m.88/f.5).
Türkiye’de gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt
içindeki kazanç ve iratlara mahsup edilmez (GVK, m.88/f.6).

6.2.4. Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler: Diğer İndirimler
Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek
gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir (GVK, m. 89):
(1) Şahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları
Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (bu şartın
tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları ile GVK, m. 63/f.1’in üç numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu
yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır) mükellefin şahsına, eşine ve
küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık,
sağlık, sakatlık, analık, doğum, tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de kain ve
merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik ve 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)
(GVK, m. 89/f.1-b.1-1).
Bakanlar Kurulu, bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar
arttırmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden
belirlemeye yetkilidir (GVK, m. 89/f.1-b.1-2).
(2) 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 (mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle
vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak
matrahlarından indiremezler) (GVK, m. 89/f.1-b.2).
(3) Engellilik İndirimi
Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan
edilen gelirlerine, 31’inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu
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indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet
erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.) (GVK, m. 89/f.1-b.3).
(4) Bağış ve Yardımlar
a) Genel Kural: Kısmi İndirim
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu
yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca 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 (GVK, m. 89/f.1-b.4).
b) Özel Hükümler: Tam İndirim
ba- Okul, Sağlık Tesisi, Öğrenci Yurdu, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi,
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar
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 ile mülki idare amirlerinin izni ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na 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 (GVK, m. 89/f.1-b.5).
bb- Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışlar
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 (GVK, m. 89/f.1-b.6).
bc- Kültür, Sanat ve Edebiyat Faaliyet ve Etkinliklerinin Desteklenmesi İçin Yapılan
Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına
çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu’nca 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;
a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası
organizasyonların gerçekleştirilmesine,
b) 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
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üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve
araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz
kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri
yapılması ve nakil işlerine,
e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize
ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,
g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
h) 2863 sayılı Kanun 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,
i) 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 ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve
teçhizatın tedariki ile film yapımına,
j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve
konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya
modernizasyon çalışmalarına,
ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü
(Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya
kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). (GVK, m. 89/f.1-b.7).
bd- Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar
Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan yardım kampanyalarına
makbuz karşılığı yapılan aynî veya nakdî bağışların tamamı (GVK, m. 89/f.1-b.10).
be- Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne Yapılan Bağış ve
Yardımlar
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne
makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı (GVK, m. 89/f.1-b.11).
(5) Girişim Sermayesi Fonu
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VUK, m. 325/A’ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların, beyan edilen
gelirin %10’unu aşmayan kısmı (GVK, m. 89/f.1-b.12).
(6) Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Kişilerle İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Yurt
Dışında Bulunanlara Türkiye’de Verilen ve Yurt Dışında Yararlanılan Bazı Hizmetleri Sunan
Hizmet İşletmeleri ile Eğitim ve Sağlık İşletmelerinin Kazançları
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. Bu
indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına
düzenlenmesi şarttır. Bu oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye
ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir (GVK, m. 89/f.1b.13).
(7) Spor Sponsorluğu 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 (GVK, m. 89/f.1-b.8).
(8) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları 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
(GVK, m. 89/f.1-b.9).
(9) Korumalı İşyeri İndirimi
01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a 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 dahil yapılan ücret ödemelerinin
yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan
için en fazla beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan
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için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz). Bu oranı, engellilik derecelerine
göre %150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Ayrıca, bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görüşünü almak şartıyla
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır (GVK, 89/f.1, b.14).
(10) Basit Usule Tabi Mükelleflerde Kazanç İndirimi
Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı
matrahtan indirilir. Ancak, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim,
özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin
istisnadan yararlananlar bu indirimden yararlanamazlar (GVK, m.89/f.1, b.15).
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 Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre takdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır (GVK, m. 89/f.2).

6.2.5. Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilemeyen Giderler
Gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler; vergi cezaları, para cezaları; Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler;
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri gelir vergisi matrahından ve
gelir unsurlarından indirilmez (GVK, m. 90).

6.2.6. Yıllık Beyannamenin Şekli ve İçeriği
Yıllık beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığı’nca tayin ve tespit olunur.
Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere
göre beyanda bulunmaya mecburdurlar (GVK, m. 91).

6.2.7. Yıllık Beyannamenin Verilmesi
Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü
akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması
halinde izleyen yılın şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar, tam
mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye’de vergi
muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa
işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yerin vergi
dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir (GVK, m. 92/f. 1).
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Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri, memleketi terkten önceki
15 gün içinde, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir (GVK, m. 92/f. 2).
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Uygulamalar
 Zararların kârlara mahsubu
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gelir vergisinin tarhını, beyanname çeşitlerini, beyannameye dahil
edilecek gelirlerin neler olduğunu, beyan edilen gelir üzerinden yapılabilecek indirimleri ve
indirilmesi kabul edilmeyen ödemeleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi gelir vergisinde uygulanan beyannamelerden bir değildir?
a) Muhtasar beyanname
b) Yıllık beyanname
c) Münferit beyanname
d) Özel beyanname
e) Geçici vergi beyannamesi
2) Binaların kapı ve pencere sayılarının mükellefin vergi ödeme gücünün göstergesi
olarak kabul edildiği matrah tespit usulü hangisidir?
a) Götürü usul
b) Karine usulü
c) Beyan usulü
d) İdarece takdir usulü
e) Basit usul
3) Hangisi faaliyetinden kazanç sağlamamış olsa bile yıllık beyanname vermek
zorundadır?
a) Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri
b) Serbest meslek erbabı
c) Menkul sermaye iradı sahipleri
d) Değer artış kazancı elde edenler
e) Arızi kazanç elde edenler
4) Hangisinin yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi zorunludur?
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar
b) Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları
c) Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamı,
103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan ücretler
d) Vergiye tâbi gelir toplamının 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer
alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden
elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları.
e) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı kanunda belirtilen sınırı aşmayan, tevkifata ve
istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları
5) Dar mükellef gerçek kişiler hangi gelir unsurları için yıllık beyanname verirler?
a) Ticari kazançlar ve zirai kazançlar
b) Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler
c) Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; serbest meslek kazançları
d) Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları
e) Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; diğer kazanç ve iratlar
6) Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararların diğer
kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilmesi kuralı hangi gelir unsuru için geçerli
değildir?
a) Zirai kazançlar
b) Ücretler
c) Serbest meslek kazançları
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d) Gayrimenkul sermaye iratları
e) Diğer kazanç ve iratlar
7) Mahsup sonunda kapatılamayan zarar kısmı en çok kaç yıl süreyle gelecek yılların
kârlarına mahsup edilebilir?
a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 7 yıl
d) 10 yıl
e) 15 yıl
8) Şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının
beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmesinin sınırı nedir?
a) Beyan edilen gelirin %5’ini ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak
b) Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak
c) Beyan edilen gelirin %15’ini aşmamak
d) Beyan edilen gelirin %25’ini ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak
e) Beyan edilen gelirin %20’sini ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak
9) Gelir Vergisi Kanunu’na göre matrahtan ve gelir unsurlarından hangisi indirilebilir?
a) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar
b) Vergi cezaları
c) Para cezaları
d) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri
e) Bina vergisi
10) Gerçek usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
a) Takv m yılını izleyen yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar
b) Takv m yılını izleyen yılın Şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar
c) Takv m yılını izleyen yılın Ocak ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar
d) Hesap döneminin son ayı içinde
e) Hesap döneminin sona erdiği ayı izleyen dördüncü ay içinde
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7. GELİR VERGİSİ – VII: GELİR VERGİSİNDE VERGİ TEVKİFATI,
TARİFE VE ÖDEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname



Vergi Tevkifatı



Vergi Tevkifatı Yapmak Zorunda Olanlar ve Tevkifata Tabi Ödemeler



Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler



Muhtasar Beyannamenin Şekli, İçeriği ve Verilmesi



Özel Haller ve Münferit Beyanname



Münferit Beyannamenin Şekli ve İçeriği



Münferit Beyannamenin Verilmesi



Gelir Vergisinin Tarifesi



Matrah ve Oran



Esas Tarife



Tarh İşlemi



Tarh Yeri



Tarhiyatın Muhatabı



Vergilendirme Dönemi



Tarh Zamanı



Gelir Vergisinin Ödenmesi



Mahsuplar



Vergi Tevkifatının Mahsubu



Diğer Ücretlerin Mahsubu



Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsubu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelir vergisinde tevkifata Gelir vergisinde tevkifata
ilişkin kurallar
ilişkin kuralları öğrenmek
Gelir vergisinde
beyanname

münferit Gelir vergisinde münferit
beyannameyi öğrenmek

Gelir Vergisi Tarifesi ve
Hesaplaması

Gelir vergisinin artan oranlı
tarife yapısı üzerinden, gelir
vergisi borcunu hesaplamak
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7.1. Vergi Tevkifatı Ve Muhtasar Beyanname
7.1.1. Vergi Tevkifatı
Vergilendirmede “tevkifat”, “stopaj” ya da “kaynakta kesme” yöntemi olarak bilinen bu
yöntem, gelirin elde edilmesi ile vergilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltarak vergi gelirlerinin
gecikmeden hazineye girmesini sağlamaktadır.
Tevkifat yöntemi, “Kazanırken ödeme” veya “kazandıkça ödeme” (pay as you earn, pay
as you go) ilkesi çerçevesinde önce İngiltere’de, daha sonra ise Kara Avrupası ülkelerinde
uygulanmıştır91.
Hesaben tahsil ya da ödemenin tipik örneği olan tevkifat yöntemi ücret gelirleri, kâr
payları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları gibi gelirlere hak sahiplerine ödenme
aşamasında uygulanır ve genel olarak nihai bir vergilendirmeyi ifade etmez. Mükellefler yıllık
beyanname verirler ve tevkif yoluyla ödedikleri vergileri de beyanname üzerinden
hesapladıkları vergiye mahsup ederler. Bununla birlikte, mükelleflerin beyanname
vermedikleri hallerde mahsup imkânı kalmaz ve tevkif yoluyla alınan vergi nihai vergi olur. Bu
yöntemin bir başka özelliği de kanunda yer verilen birkaç istisnai hüküm dışında, istisna
kapsamındaki gelirlerin de tevkifata tabi olmasıdır. Başka bir deyişle, istisna tevkifata engel
oluşturmaz. Bu durum ise bir tür asgari vergi uygulaması olarak nitelendirilebilir.

7.1.2. Vergi Tevkifatı Yapmak Zorunda Olanlar ve Tevkifata Tabi
Ödemeler
Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri,
iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler,
yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek
erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler
aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya
mecburdurlar (GVK, m. 94/f. 1).
1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan
ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104’üncü maddelere göre,
2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan
ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç),
a) 18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden,
% 17,
b) Diğerlerinden, %20,

91 Salih TURHAN, op.cit., s. 128.
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3. 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil)
ödenen istihkak bedellerinden, %3,
4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden, %20,
5. a) 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,
%20,
b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, %20,
c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, % 20,
d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait
diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden, %20,
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin 4
numaralı bendinin;
i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, % 0,
ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, % 10,
b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75’inci maddenin
ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından, % 15, (kârın
sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)
ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef
kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve
gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci
fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından, % 15, (Kârın sermayeye
eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.),
iii) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye
iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden, % 10,
7. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye
iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar,
borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım
sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve
vakıflar dahil),
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a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, % 0,
b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,
c) Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve
Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden
d) Nama yazılı tahvil faizlerinden,
e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden,
f) İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
ipotekli sermaye piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz gelirlerinden,
g) Diğerlerinden,
8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf
olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler,
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler
hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);
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a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma
hesaplarına ödenen kâr paylarından, % 15,
b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, % 15,
c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, % 15,
d) Diğerlerinden, % 15.
9. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar,
borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım
sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve
vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil).
a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, %15,
b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından, %15,
c) Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr
paylarından, % 15.
10.a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan şans
oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve
şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki
biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, % 15,
b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin
mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye
satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, % 20.
11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2.
b) Diğer ziraî mahsuller için,
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için %2,
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4.
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
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i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri
hizmetler için %2,
ii) Diğer hizmetler için %4.
d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, %0.
12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli
üzerinden, %20.
13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan
ödemelerden,
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia
bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2,
b) Hurda mal alımları için % 2,
c) Diğer mal alımları için % 5,
d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin
ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10.
14. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından % 15 (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti
tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte;
odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım
sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve
vakıflar dahil).
15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer
alan menkul sermaye iratlarından, %15.
b) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından, %10.
16. a) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer
alan menkul sermaye iratlarından %15.
b) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından %10.
c) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan
menkul sermaye iratlarından %5.
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17. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından %25.
18. VUK, m.11/f.7 kapsamında yer alan ödemelerden %25.
oranlarında vergi tevkifatı yapılır. Ancak bu kanuni oran, yukarıda görüldüğü gibi,
Bakanlar Kurulu kararları ile ödeme türleri bakımından farklılaştırılmıştır.
Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi
ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde
bulunup bulunmadığı hususu da gözönünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulu’nca ilan
edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de yerleşik olanların bu
ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü
ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın
mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır. Emsaline uygun
fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla,
deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin
tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler
üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla
ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin
anapara, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra
uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.
Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları
tevkifat; ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.
Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96’ncı madde hükmü
gözönünde tutulur.
Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden vergi tevkifatı
yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi ret ve iade olunmaz.
Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye
yetkilidir. Bu yetki;
- Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle,
6, 7, 8, 9 ve 16 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul
kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen
paralara ödenen faizler için,
- 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratları kapsamına giren
Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi’nce
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çıkartılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin
toplam kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır),
- 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi
tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya
destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet kapsamında ifa
edilen hizmetler için de faaliyetin türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve makinelerle verilen
hizmetlere veya zirai işletmenin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına
göre,
- 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup
olmadıklarına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte
olmasına, iş grupları, iş nev’ileri, sektörler ve emtia gruplarına göre,
- Birinci fıkranın (15) ve (16) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye
iratlarından; prim ve katkı paylarının, ücretin safi tutarı ile ticari kazancın tespitinde veya diğer
gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp
yapılmadığına, indirim konusu yapılması halinde indirime esas süreye, devlet katkısı elde edilip
edilmediğine veya devlet katkısı elde edilen süreye, sigortalı ve katılımcıların kalış sürelerine
ve ayrılma biçimlerine göre,
Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.
Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması
işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı
veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit
etmeye yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.

7.1.3. Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler
Bazı hizmet erbabının ücretleri hakkında tevkif usulü uygulanmamaktadır (GVK, m.
95).
Bu hizmet erbabı şunlardır:
1. Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;
2. GVK m.16’da maddede yazılı ücret istisnasından faydalanmayan yabancı elçilik ve
konsoloslukların memur ve hizmetlileri;
3. Maliye Bakanlığı’nca yıllık beyanname ile bildirilmesi zorunlu görülen ödemelerin
yapıldığı kişiler,
Gelirlerini yıllık beyanname ile bildirirler.
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7.1.4. Vergi Tevkifatı İlkeleri
Vergi tevkifatı, GVK, m. 94 kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere
uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları
ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade
eder. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır.
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil
ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır (GVK,
m. 96).

7.1.5. Muhtasar Beyanname
7.1.5.1. Muhtasar Beyannamenin Şekli ve İçeriği
Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık olarak verilen
beyannamelerin dönemlerini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibariyle ayrı ayrı
beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır (GVK, m. 99).
Maliye Bakanlığı bu yetkisini son olarak 02/05/2012 tarihli ve “GVK-82/2012-4 Muhtasar
Beyanname” sayılı sirküleri yayımlayarak kullanmıştır.

7.1.5.2. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi
Vergi kesmek zorunda olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk
ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü
akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine
bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek
vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır (GVK, m.98/f.1).
Aynı belediye sınırları içinde çeşitli yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara
ait vergiler bir merkezden bildirilebilir (GVK, m.98/f.2).
Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet
erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı
bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve
Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar verebilirler (GVK, m.98/f.3).

158

7.1.5.3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken
muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin
matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün
sayılarının bildirilmesine mahsustur (GVK, m.98/A, f.1).
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi
hususunda zorunluluk getirmeye veya bu zorunluluğu kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar,
sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları
itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil,
içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır
(GVK, m.98/A, f.2).
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde GVK, m.98’de belirtilen yer ve
süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi
dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir (GVK, m.98/A, f.3).
Gelir Vergisi Kanunu’nda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve
hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği
durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır (GVK, m.98/A, f.4).

7.2. Özel Haller Ve Münferit Beyanname
7.2.1. Münferit Beyannamenin Şekli ve İçeriği
Münferit beyannamede aşağıda yazılı bilgiler yer alır (GVK, m. 102):
1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı ile adresi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ile
mükellef hesap numarası;
2. Beyanname mükellef adına Türkiye’de başka bir kimse tarafından verilmişse,
beyannameyi verenin adı ve soyadı, varsa unvanı ile adresi;
3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarihler;
4. Elde edilen kazançların nev’i;
5. Elde edilen kazançların tutarı.
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7.2.2. Münferit Beyannamenin Verilmesi
Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar;
1. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını
gayrimenkulün bulunduğu,
2. Menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını,
mal ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı,
3. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi
karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve iratlarını işletmenin bulunduğu,
4. Arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan
elde edilen diğer kazanç ve iratlarla, arızi olarak serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde
edilen kazançlar ve dar mükellefiyete tabi olanların 45’inci maddede yazılı işleri arızi olarak
yapmalarından elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, faaliyetin yapıldığı veya yolcu veya yükün
taşıta alındığı,
5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan
elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli
alacakların tahsili dahil), ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale,
artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve iratları,
vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını ve diğer her türlü kazanç ve irada
ilişkin ödemenin Türkiye’de yapıldığı,
6. Diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen,
Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar (GVK, m. 101,
f. 1).
Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olanların beyannamelerinin
bu faaliyetlerin sona erdiği bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyannamelerin
ise bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine
verilmesi mecburidir (GVK, m. 101, f. 2).
Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif
suretiyle gelir vergisi ödemiş bulunan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için
münferit beyanname vermeleri ihtiyaridir (GVK, m. 101, f. 3).
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7.3. Gelir Vergisinin Tarifesi
7.3.1. Matrah ve Oran
İlke olarak beyannameye dayanan tarh usulünün, dolayısıyla beyana göre matrah
tespitinin kabul edildiği gelir vergisinde, matrahı mükellefçe tespit edilerek yıllık, muhtasar ve
münferit beyanname ile geçici vergi beyannamesi kullanılarak beyan edilir.
Olağan dışı tarh usulleri olarak nitelendirilen ikmalen, re’sen ve idarece tarh usullerinin
uygulandığı hallerde ise matrah bazı ölçülere göre idare (takdir komisyonları veya inceleme
elemanları) tarafından tespit edilir.
Tespit edilen matrahlara uygulanacak vergi oranları esas tarifede yer almaktadır.

7.3.2. Esas Tarife
Gelir vergisinin ana tarifesi, “esas tarife” olarak adlandırılmıştır. Tarife genel olarak
artan oranlı bir yapıya sahiptir. Tarifede, %15, %20, %27 ve %35 olmak üzere dört vergi oranı
bulunmaktadır. Aksine hüküm bulunmayan hallerde gelir vergisi matrahına bu tarife uygulanır.
Esas tarife şu şekildedir (GVK, m. 103):
13.000 TL’ye kadar
% 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL. Fazlası
% 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL
(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası
% 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL
(ücret gelirlerinde 110.000 TL.’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası
% 35
oranında vergilendirilir.
Yıllık gelir vergisi, vergiye tabi gelirlerin yıllık toplamından varsa engellilik indirimi
düşüldükten sonra esas tarifedeki oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanır (GVK, m. 104/f.1).
Ücretlerin vergilendirilmesinde aylık vergi; yıllık vergi 12’ye bölünmek, gündelik vergi
aylık vergi 30’a bölünmek suretiyle hesaplanır (GVK, m. 104/f.2).
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7.3.3. Diğer Tarifeler
Gelir Vergisi Kanunu‘nda esas tarife dışında başka tarifeler de yer alır. Vergi tevkifatı
yapılan hallerde ve sporculara yapılacak ücret ödemelerinde uygulanan tarifeler gibi esas
tarifeden farklı oranların uygulandığı tarifeler bulunmaktadır.

7.4. Tarh İşlemi
7.4.1.Tarh Yeri
Gelir Vergisi,mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilir. Şu
kadar ki;
1. İş yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri,
Maliye Bakanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe de önceden bildirilmek koşulu
ile iş yerinin bulunduğu;
2. Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest meslek kazançlarının
vergileri bu ücret ve kazanç sahiplerinin ikametgâhtarının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh
edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri;
3. Dar mükellefiyete tabi olanların vergileri,beyannamelerini vermeye mecbur
oldukları;
yerin vergi dairesince tarh olunur (GVK, m. 106).

7.4.2. Tarhiyatın Muhatabı
Gelir vergisi, bu verginin mükellefi olan gerçek kişiler namına tarh edilir. Şu kadar ki;
1. Küçüklerle kısıtlılarda, bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri;
2. Verginin tevkif suretiyle alınması halinde,mükellef hesabına tevkifat yapmaya
mecbur olanlar;
3. Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye’de daimi temsilcisi varsa, mükellef hesabına
daimi temsilci (Türkiye’de birden fazla daimi temsilcinin bulunması halinde, mükellefin tayin
edeceği, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi),
daimi temsilci yoksa, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlıyanlar; tarhiyata muhatap tutulurlar
(GVK, m. 107).
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7.4.3. Vergilendirme Dönemi
Gelir vergisinde vergilendirme dönemi,geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki:
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim
yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreyi kapsar;
2. Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.
3. Tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye
mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen
veya kesilmesi gereken vergiler yıllık verginin yerine geçer;
4. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde
vergilendirme dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur (GVK, m. 108).

7.4.4. Tarh Zamanı
Gelir Vergisi;
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, beyannamenin verildiği günde, beyanname
posta ile gönderilmişse,vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde;
2. Diğer ücretlerde,hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde
işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde;
tarh edilir.
Diğer ücret sahiplerinden bu bentlerde belirtilen tarh zamanlarının sona ermesinden
önce ülkeyi terk edenlerin vergileri, memleketi terkten önceki 15 gün içinde tarh olunur. Diğer
ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz
ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar (GVK, m. 109).
Takvim yılı içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret
matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden
miktardır. Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, durumu
takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin
olunur (GVK, m. 110).
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7.4.5. Talih Oyunlarında Asgari Vergi
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na göre talih oyunları salonları işletmeciliği
faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri; cari
vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, talih oyunları salonlarında
bulundurdukları ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 800 lira, sonra gelen her oyun masası
için ise 600 lira ve ilk 60 oyun makinesinin her biri için 80 lira, sonra gelen her oyun makinesi
için ise 60 lira asgari vergi öderler (GVK, mük. m. 111/f.1).
Yukarıda yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen
yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilir ve izleyen yılda bu tutarlar
esas alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarları 10 katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, talih
oyunları salonlarının bulunduğu turizm bölge, alan ve merkezleri itibariyle farklı miktarlar
tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir (GVK, mük. m. 111/f. 2).
Aylık dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayın 20’nci günü akşamına
kadar gelir vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir
ve aynı süre içinde ödenir. Bir önceki yıl içinde tahakkuk eden bu vergiler, yıllık beyanname
üzerinden bu faaliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup
edilemeyen vergiler ise red ve iade edilmez (GVK, mük. m. 111/f. 3).
Cari vergilendirme dönemine ilişkin ödenmemiş geçici verginin talih oyunları
salonlarından elde edilen kazanca isabet eden kısmının; bu madde gereğince ödenen asgari
vergi kadarki kısmı terkin edilir. Geçici verginin talih oyunları salonlarından elde edilen
kazanca isabet eden kısmı, talih oyunları salonlarından sağlanan hasılatın toplam hasılat
içindeki payına göre hesaplanır (GVK, mük. m. 111/f. 4).
Yapılan incelemeler sonucunda bu madde gereğince ödenmesi gereken, geçmiş
dönemlere ait asgari verginin eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen
bu kısım için re’sen veya ikmalen asgari vergi tarh edilir ve tarh edilen bu vergiye ceza ve
gecikme faizi tatbik edilir. Yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra bu tarhiyat, yıllık
beyannamede beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan vergiyi aşan vergi farkı için yapılır.
Bir önceki dönemde ödenmesi gereken verginin yıllık beyannamede mahsup edilen tutarı için
ise ceza ve mahsup tarihine kadar gecikme faizi aranır (GVK, mük. m. 111/f. 5).
Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri
de cari vergilenderme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere bu maddede
belirtilen esaslar çerçevesinde asgari vergi öderler (GVK, mük. m. 111/f.6).
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7.5. Gelir Vergisinin Ödenmesi
7.5.1. Taksitler
7.5.1.1. Yıllık Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Verginin
Ödenmesi
1. Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden
tahakkuk ettirilen gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında;
2. Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden
tahakkuk ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında;
olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı ziraî kazançtan oluşan mükellefler
hakkında gerekli görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve
ziraat ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tayin edebilir (GVK, m. 117).

7.5.1.2. Diğer Ücretlerin Vergisinin Ödenmesi
Diğer ücretlerin vergisi;
1.Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci, diğer
yarısı sekizinci ayında;
2.Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin
karneye yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci ayında;
3.Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda;
ödenir (GVK, m. 118).

7.5.1.3. Vergi Tevkifatının Ödenmesi
Vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü
akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır (GVK, m. 119/f.1).
Maliye Bakanlığı, tevkifat yapacaklardan on ve daha az hizmet erbabı çalıştıranlar ile
hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren üç ayı
geçmeyecek şekilde, ödeme zamanı belirlemeye yetkilidir (GVK, m. 119/f.2).
a- Münferit Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Verginin Ödenmesi
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi, beyanname verme süresi olan 15
gün içinde vergi dairesine ödenir (GVK, m. 120).
b- Geçici Vergi Beyannamesi Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Verginin Ödenmesi
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Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu kanunun ticari veya
mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul
Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin
altışar aylık kazançları (yıllara sari inşaat ve onarma işlerinden doğan kazançlar ile noterlik
görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, esas
tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının
hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir (GVK, mük.
m.120/f.1).
Bakanlar Kurulu geçici vergi dönemlerini üç aya indirmeye, geçici verginin beyan
süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü, ödeme süresini ise on yedinci günü
akşamı olarak belirlemeye yetkilidir (GVK, mük. m.120/f.2).
Hesaplanan geçici vergi, altı aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü
akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve on yedinci günü akşamına kadar
ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (yıllara sari inşaat ve onarma
işlerinde ödenen istihkaklardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiye mahsup edilir
(GVK, mük. m.120/f.3).
Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan
tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen veya
ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin
edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir (GVK, mük. m.120/f.4).
Bir önceki takvim yılında altışar aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil
edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilir.
Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara
rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde
mükellefe red ve iade edilir (GVK, mük. m.120/f.5).
İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi
ödenmez (GVK, mük. m.120/f.6).
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7.6. Mahsuplar
7.6.1. Vergi Tevkifatının Mahsubu
Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş
bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsubedilir (GVK, m.
121/f.1).
Mahsubu yapılan miktar gelir vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi
dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı
üzerine kendisine ret ve iade olunur (GVK, m. 121/f.2).
Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna,
yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri
belirlemeye yetkilidir (GVK, m. 121/f.3).
Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın
hukuki statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabileceği gibi belli hadler çerçevesinde de kullanılabilir
(GVK, m. 121/f.4).
Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir
vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya resen yapılan
tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi
dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması
aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz (GVK, m. 121/f.5).
Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden 94 üncü maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, Türkiye’de yıllık beyannameyle bildirilen kontrol edilen
yabancı kurum kârı üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilebilir. Mahsup
edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet
eden gelir vergisinden fazla olamaz (GVK, m. 121/f.6).

7.6.2. Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu
Diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye tabi iş
verenler nezdinde çalışmaya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere
peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir
ve mahsubu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine iş veren tarafından kaydolunur
(GVK, m. 122).

7.6.3. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsubu
Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve
iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin
yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir (GVK, m.
123/f.1).
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İndirilecek miktar gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet
eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz (GVK, m. 123/f.2).
Gelir vergisinin yabancı üikede elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bunların
gelire olan oranı üzerinden hesaplanır (GVK, m. 123/f. 3).
Vergi indiriminin yapılması için:
1. Yabancı ülkede ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması;
2. Yabancı ülkede vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk
elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki
temsilcileri tarafından onaylanan belgelerle belgelenmesi;
şarttır (GVK, m. 123/f.4).
Bu belgeler taksit zamanına kadar gelmemiş olursa, yabancı ülkede elde edilen kazanç
ve iratlara isabet eden vergi kısmı bir yıl süre ile ertelenir (GVK, m. 123/f.5).
Aranan belgeler bu süre zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, vergi indirilir;
süre geçtikten sonra erteleme hükmü kalkar ve belgeler ibraz edilse bile gözönüne alınmaz.
Vergi Usul Kanunu’nda yazılı mücbir sebeplere ait hükümler saklıdır (GVK, m. 123/f.6).
Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin ilgili bulundukları kazanç ve iratlar mükellef
tarafından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, bu vergilerde o gelire ait vergiden indirilir (GVK,
m. 123/f.7).
Yapılan vergi indiriminde yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu
kazanç ve iratlara uygulanan kambiyo rayici uygulanır (GVK, m. 123/f.8).
Kontrol edilen yabancı kurumlara ilişkin hükümlerin uygulandığı durumlarda, yurt dışı
iştirakin toplam vergi yükünün hesabında esas alınan vergiler, ödenmiş olmaları şartıyla,
Türkiye’de vergilendirilecek kontrol edilen yabancı kurum kârları üzerinden hesaplanan gelir
vergisine mahsup edilebilir (GVK, m. 123/f.9).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

170

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Bu bölümde gelir vergisinde tevkifata ilişkin bilgiler, münferit beyannameye
ilişkin kurallar, gelir vergisi hesaplaması ve ödenmesi ile ilgili bilgiler öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangi ödemeler tevkifata tabi değildir?
a) Mevduat faizleri
b) Kâr payları
c) Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının
ücretleri
d) Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler
e) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemeleri
2) Tevkif edilen gelir vergisinin matrahı ile birlikte vergi dairesine bildirilmesine mahsus
olan beyanname hangisidir?
a) Muhtasar beyanname
b) Münferit beyanname
c) Geçici vergi beyannamesi
d) Özel beyanname
e) Yıllık beyanname
3) Dar mükellef gerçek kişilerin yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmadıkları
kazanç ve iratlarından vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus
olan beyanname hangisidir?
a) Muhtasar beyanname
b) Münferit beyanname
c) Özel beyanname
d) Geçici vergi beyannamesi
e) Damga vergisi beyannamesi
4) Gelir vergisi esas tarifesinde hangi vergi oranları bulunmaktadır?
a) %10, 15, 20, 25, 35
b) % 15, 25, 30, 35
c) % 15, 20, 27, 32
d) % 15, 20, 27, 35
e) % 15, 20, 25, 35
5) İş yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri
hangi vergi dairesi tarafından tarh olunur?
a) İkametgâhının bulunduğu yerin vergi dairesi
b) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe de önceden
bildirilmek koşulu ile iş yerinin bulunduğu yerin vergi dairesi
c) İdarece uygun görülen herhangi bir vergi dairesi
d) Varsa o ildeki Vergi Dairesi Başkanlığı
e) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
6) Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi nasıl ne
zamandır?
a) Geçmiş takvim yılıdır
b) Takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süredir
c) Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılıdır
d) Gelirin iktisap tarihidir
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e) Mükellefiyet kalktığı için vergilendirme dönemi yoktur
7) Diğer ücretlerde gelir vergisi ne zaman tarh olunur?
a) Hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında
b) Mart ayının 31’inci günü
c) Şubat ayının son günü
d) Beyan tarihinde
e) İşe başlama tarihinde
8) Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden
tahakkuk ettirilen gelir vergisi ne zaman ödenir?
a) Nisan ve Kasım aylarında iki eşit taksitte
b) Mart ve Haziran aylarında iki eşit taksitte
c) Tamamı Mart ayında bir defada
d) Tamamı Nisan ayında bir defada
e) Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte
9) Tevkif suretiyle alına gelir vergisi ne zaman ödenir?
a) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar
b) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 23’üncü günü akşamına kadar
c) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 24’üncü günü akşamına kadar
d) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 25’inci günü akşamına kadar
e) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 26’ınci günü akşamına kadar
10) Mahsubu yapılan tevkifat miktarı gelir vergisinden fazla olduğu takdirde, mükellefin
alacağını alabilmesi için tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içinde başvurması gerekir?
a) 3 ay
b) 6 ay
c) 9 ay
d) 1 yıl
e) 5 yıl
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8. KURUMLAR VERGİSİ – I: VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Genel Açıklama

o

Kurumlar Vergisinin Tanımı Ve Nitelikleri

o

Kurumlar Vergisinin Tarihçesi



Kurumlar Vergisinin Konusu

o

Kurumlar Vergisinin Mükellefi Ve Mükellefiyet Türleri



Kurumlar Vergisinin Mükellefi



Sermaye Şirketleri



Kooperatifler



İktisadî Kamu Kuruluşları



Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler
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Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri



Tam Mükellefiyet
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Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Neden gelir vergisinden ayrı bir kurumlar vergisine ihtiyaç vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar Vergisinin konusu

Kurumlar Vergisinin
içeriğini ve konusu
kavramak

Kurumlar Vergisinin
mükellefi

Kurumlar Vergisinin
mükellef çeşitlerini
öğrenmek

Kurumlar Vergisinde
mükellefiyet şekilleri

Tam ve dar mükellefiyeti
öğrenmek

Kazanımın
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Anahtar Kavramlar
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Dar mükellefiyet
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Giriş
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8.1. Genel Açıklama
8.1.1. Kurumlar Vergisinin Tanımı Ve Nitelikleri
Gelir üzerinden alınan vergilerin ikincisi kurumlar vergisidir. Başka bir deyişle,
kurumlar vergisi de gelir vergisi gibi konusu “gelir” olan bir vergidir. Gelir vergisinde ya da
diğer adıyla “kişisel gelir vergisi”nde verginin konusu gerçek kişilerin gelirleri, kurum geliri
vergisi olan kurumlar vergisinde ise verginin konusu vergiye tabi kurumların kazançlarıdır.
Kurumlar vergisi, sermaye şirketleri ve kanunda sayılan diğer kurumların kazançlarını
konu alan, nesnel (objektif), genel ve dolaysız bir vergidir. Bu verginin nesnel niteliği
mükelleflerin kişisel ve ailevi durumları ile çeşitli öznel koşullarını dikkate almamasından;
genel niteliği, ilke olarak vergiye tabi kazanç elde eden bütün kurumları kapsamasından ve
dolaysız niteliği, kanun koyucunun iradesinin, verginin başkalarına yansıtılmaması yönünde
olmasından kaynaklanır.
Gelir vergisi bir gerçek kişi vergisi olduğu halde, kurumlar vergisi bir tüzel kişi vergisi
değildir. Kurumlar vergisine tabi olmayan tüzel kişiler olduğu gibi, tüzel kişiliği olmayan
kurumlar vergisi mükellefleri de bulunmaktadır. Bu bakımdan, tüzel kişi kavramı ile kurum
kavramı arasında tam bir uyum ya da paralellik olduğu söylenemez92.

8.1.2. Kurumlar Vergisinin Tarihçesi
Kurumlar vergisi, gelir vergisini tamamlayıcı bir vergi olarak Almanya ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde 19’uncu yüzyılın ortalarında, İngiltere ve Fransa’da ise 20’nci yüzyılın
ilk çeyreğinde uygulanmaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, gerçek ve tüzel
kişi gelirlerini birlikte vergilendiren 1907 ve 1914 temettü vergileri il Cumhuriyet döneminin
başlarında, 1926’da yürürlüğe giren kazanç vergisi, kurumlar vergisinin ilk uygulamaları olsa
da, kurumların gerçek kişilerden ayrı olarak vergilendirildiği çağdaş anlamdaki kurumlar
vergisi ancak 1950 yılında yürürlüğe girmiştir93.
Bir vergi sistemi içinde gelir vergisinin yanında ayrıca bir kurumlar vergisine gerek
olmadığı, kurumları oluşturanlar da gerçek kişiler olduğuna göre, gerçek kişilerin gelirlerini
vergilendiren gelir vergisi ile kurumların kazançlarının da vergilendirilmiş olacağını
savunanların görüşleri “Tümleşme Teorisi” (“Entegrasyon Teorisi” başlığı altında toplanmıştır.
Bu teoriye göre, bütün vergilerin gerçek yüklenicileri gerçek kişiler olup, vergilemede adalet
ilkesi yalnız gerçek kişiler için gerçekleştirilebilir. Ayrıca, gelir vergisinin yanında kurumlar
vergisine de yer verilmesi çifte vergilendirmeye yol açarak vergilendirmede adalet ilkesine
92 Salih TURHAN, op.cit., s. 133.
5422 sayılı mülga Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilk metninde yer alan, “aşağıda yazılı tüzel kişilerin kazançları
kurumlar vergisine tabidir” hükmü, 18.02.1963 tarihli ve 1999 sayılı kanun ile “aşağıda yazılı kurumların
kazançları kurumlar vergisine tabidir” şeklinde değiştirilinceye kadar “tüzel kişi” ve “kurum” kavramları arasında
bir uyum bulunmakta idi. (Bu konuda ve “dolaylı tüzel kişilik” kavramı konusunda bak. Musa ÖRMECİ, Kurumlar
Vergisi Kanunu Uygulama Esasları, İstanbul, 1995, ss. 40-41).
93 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 258.
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aykırılık oluşturur94. Tümleşme teorisine karşı çıkarak ayrı bir kurumlar vergisini savunanlar
ise kurumların ortaklarından ayrı bir vergi ödeme gücüne sahip olmaları; sadece kurum
statüsündeki işletmelere tanınan hukuki ayrıcalıkların varlığı; sermaye gelirleri ile emek
gelirleri arasında eşitlik sağlama kaygısı gibi gerekçelerle gelir vergisinin yanında ayrı bir
kurumlar vergisinin uygulama gereğini ileri sürmüşlerdir95. Esasen, kurumların, ortaklarından
ayrı bir kişiliğe (tüzel kişiliğe olmasa da), dolayısıyla ayrı bir ödeme gücüne sahip olduklarının
kabulü ile; aynı gelirin, önce kurum içinde, daha sonra ise gerçek kişi ortakların geliri olarak
iki defa vergilendirilmesi, bir başka deyişle, çifte vergilendirme olgusu tutarlıdır.
Bununla birlikte, 1980’lerin başında, iktisat felsefesi ve iktisat politikası tercihlerinde
dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmeler, kurumlar vergisinin yapısında çifte
vergilendirmeyi ortadan kaldırıcı dönüşümlere de neden olmuştur. Bu gelişmeler çerçevesinde,
Türkiye’de de kurum bünyesinde vergilendirilen kurum kazançlarının gerçek kişilere
dağıtılmaları halinde, ek bir vergi yükü ile karşılaşmalarını önlemek üzere “vergi alacağı”
kurumu kabul edilmiş ve böylece kurumlar vergisi, vergi teorisinde ve 5422 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu gerekçelerinde ortaya konulan temel varlık nedenlerinden büyük ölçüde
ayrılmış idi96. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda “vergi alacağı”na yer verilmemiş ve
bu vergi temel varlık sebeplerinden biri olan “ayrı vergi ödeme gücünün kavranması” amacı ile
daha uyumlu bir hale getirilmiştir.

8.2. Kurumlar Vergisinin Konusu
Kişisel gelir vergisi gibi gelir üzerinden alınan bir vergi olan kurumlar vergisinin konusu
kurumların kazançlarıdır. Kurumlar için öznel bir kavram olan ve kişiselliği ifade eden “gelir”
yerine, nesnel bir kavram olan “kazanç” kavramı kullanılmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesine göre, kurumlar vergisinin konusu;
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî
işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançlarından, bu kazançlar da gelir vergisinin konusuna giren
gelir unsurlarından oluşmaktadır97.

94 Salih TURHAN, op.cit., s. 135; Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. MUSGRAVE, Public Finance in Theory
and Practice, 5th. Edition, New York: McGraw Hill, 1989, s. 372;
John F. DUE, Maliye-Bir İktisadi Analiz, 3. Baskı, 1963, Çevirenler: Sevim GÖRGÜN, İzzettin ÖNDER, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1967, s. 228.
95 Kenan BULUTOĞLU, op.cit., s. 259;
Salih TURHAN, op.cit., ss. 136-137;
Selahattin TUNCER, Vergi Uygulamaları, 5. Baskı, Okan Yayıncılık, İstanbul, 1984, s. 267.;
Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. MUSGRAVE, op.cit. ss. 372-373;
John F. DUE, op.cit, s. 229.
96 Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., ss. 343-344.
97 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “verginin konusu” kenar başlıklı birinci maddesinde;
“ (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:
a) Sermaye şirketleri.
b) Kooperatifler.
c) İktisadî kamu kuruluşları.
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8.3. Kurumlar Vergisinin Mükellefi Ve Mükellefiyet Türleri
8.3.1. Kurumlar Vergisinin Mükellefi
Kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturan kurumlar kurumlar vergisinin
mükellefleridir. Kanunun ikinci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri ile ilgili şu
hükümlere yer verilmektedir.

8.3.1.1. Sermaye şirketleri
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve
denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.

8.3.1.2. Kooperatifler
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler
ile benzer nitelikli yabancı kooperatifleri ifade eder.

8.3.1.3. İktisadî Kamu Kuruluşları
Devlet, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait
veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında
kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur. Yabancı devletlere, yabancı
kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında
kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
d) İş ortaklıkları.
(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur”
hükümleri yer almaktadır.
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8.3.1.4. Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler
Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye
şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki
yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Kurumlar Vergisi Kanunu
bakımından, 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 iktisadî niteliğini değiştirmez.

8.3.1.5. İş ortaklıkları
Yukarıda sayılan 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.

8.3.2. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri
Gelir vergisinde olduğu gibi kurumlar vergisinde de iki mükellefiyet şekli
bulunmaktadır.

8.3.2.1. Tam Mükellefiyet
Kurumlar vergisinde tam mükellefiyet, vergiye tabi kurumlardan kanuni veya iş merkezi
Türkiye’de bulunanların, Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı
üzerinden vergilendirilmesidir (KVK, m. 3/1).

8.3.2.2. Dar Mükellefiyet
Kurumlar vergisinde dar mükellefiyet, vergiye tabi kurumlardan kanuni ve iş
merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri
kazançları üzerinden vergilendirilmesidir (KVK, m. 3/2).
Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur (KVK, m. 3/3:
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a) Türkiye’de, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun bir iş yeri olan veya daimî
temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla
yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar98.
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.
Kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de daimî
temsilci bulundurulması konularında, Gelir Vergisi Kanunu‘nun ilgili hükümleri uygulanır
(KVK, m. 3/4).
Kanuni merkez, vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana
statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkez; iş merkezi ise, iş bakımından işlemlerin
fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir (KVK, m. 3/5,6).

8.4. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay, kanunun birinci maddesinde sayılan;
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî
işletmeler ile iş ortaklıklarının, gelir vergisi konusuna giren gelir unsurlarından oluşan kurum
kazancını elde etmeleridir.

98 “Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de
satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye’de
satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de
yapılmasıdır”. (KVK, m. 3/3-a).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kurumlar vergisine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda; kurumlar
vergisinin tanımı, nitelikleri, tarihçesi, konusu ve mükellefiyet tipleri öğrenilmiştir.

187

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Kurumlar vergisi tüzel kişilerin gelirleri üzerinden alınır
b) Kurumlar vergisi tüzel kişiliği olsun ya da olmasın kanunda belirtilen kurumlar üzerinden
alınır
c) İktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefidir
d) Kurumlar vergisi dolaysız bir vergidir
d) Kurumlar vergisi objektif bir vergidir
2) Osmanlı döneminde kurumlar vergisinin ilk uygulaması hangi yılda olmuştur?
a) 1808
b) 1839
c) 1876
d) 1907
e) 1908
3) Hangisi kurumlar vergisinin Cumhuriyet dönemindeki ilk uygulaması olarak kabul
edilmektedir?
a) Temettü vergisi
b) Aşar (Öşür) vergisi
c) Musakkafat vergisi
d) Kazanç vergisi
e) Varlık vergisi
4) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
a) Adi komandit şirket
b) Adi ortaklık
c) Kollektif şirket
d) Birinci sınıf gerçek kişi tüccar
e) Vakfa ait iktisadi işletme
5) Hangisi iktisadi kamu kuruluşu değildir?
a) Devlet, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya
bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan
ticari ve sınai işletmeler
b) Devlet, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya
bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan
zirai işletmeler
c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, sermaye
şirketleri ve kooperatifler dışında kalan ticari ve sınai işletmeler
d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, sermaye
şirketleri ve kooperatifler dışında kalan zirai işletmeler
e) Devlet, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait
veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan anonim şirketler ile kooperatifler
6) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hangisi sermaye şirketi sayılmaz?
a) Anonim şirketler
b) Limited şirketler
c) Kollektif şirketler
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d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
e) Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar
7) Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından sendikaların statüsü nedir?
a) Vakıf
b) Dernek
c) Adi ortaklık
d) Fon
e) Şahıs şirketi
8) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hangisi kooperatif sayılmaz?
a)1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler
b) Okul kooperatifleri
c) Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler
d) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatiflere benzer nitelikli yabancı
kooperatifler
e) Özel kanunlarına göre kurulan kooperatiflere benzer nitelikli yabancı kooperatifler
9) Hangisi kurumlar vergisi bakımından dar mükelleftir?
a) Kanuni merkezi Türkiye’de bulunan anonim şirket
b) İş merkezi Türkiye’de bulunan limited şirket
c) Kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunan anonim şirket
d) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan ve Türkiye’de kazanç elde eden anonim
şirket
e) Sadece kanuni merkezi Türkiye’de bulunan ve Türkiye’de kazanç elde eden anonim şirket
10) Hangisi dar mükellefiyette kurum kazancı içinde yer almaz?
a) Türkiye’de iş merkezi bulunan kurumlar tarafından yapılan işlerden elde edilen ticarî
kazançlar.
b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar.
c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları.
d) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar.
e) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları.
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9. KURUMLAR VERGİSİ – II: MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Muaflıklar



İstisnalar

191

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 İştirak kazançları istisnasının gerekçesini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar Vergisinde
muaflıklar

Kurumlar Vergisi kKnunu
kapsamında muaflıkları
öğrenmek

Kurumlar Vergisinde
istisnalar

Kurumlar Vergisi Kanunu
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Anahtar Kavramlar
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İştirak kazancı



Rüçhan hakkı
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Giriş
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9.1. Muaflıklar
Genel olarak kamu idare ve kuruluşları ile kamu yararına faaliyette bulunan bazı
kurumlar ve bazı özel kuruluşlar kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.
Vergiden muaf kurumlar şunlardır (KVK, m. 4):
1. Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel
sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul
atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları,
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri
ve benzeri kuruluşlar.
2. Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve
tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi,
hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin
kuruluşları ve benzeri kuruluşlar. (Bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye
yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı
hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi
Kanunu‘nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri bu muafiyeti
ortadan kaldırmaz.)
3. 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 iş yurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.
4. Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel,
ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
5. 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.
6. Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.
7. Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.
8. 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, 5602 sayılı Şans
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un
3’üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.
9. Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.
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10. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya
bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;
a) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
b) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,
c) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.
11. 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.
12. 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.
13. 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’üncü 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.
14. 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.
15. Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kuruluşlar (Bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine
ilişkin şartlar Maliye Bakanlığı’nca belirlenir).
16. 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.
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17. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’un 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığı’na ait olan varlık
kiralama şirketleri.
18- Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından
karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir
kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi
Bakanlığı’ndan alınan izinle kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye’de tam veya dar
mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında
bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmez).

9.2. İstisnalar
Kurumlar vergisinde mükerrer vergilendirmeyi önleme veya teşvik amaçlı çeşitli
istisnalara yer verilmektedir.
İstisna kapsamındaki kazançlar şunlardır (KVK, m. 5/f.1):
1. İştirak kazançları
İştirak kazançları istisnasının amacı kurumlarda çifte vergilendirmeyi önlemektir99.
a) Tam mükellef kurumların sermayesine iştirakten elde edilen kazançlar
Bu istisnadan yararlanılabilmesi için iştirak edilen kurumun tam mükellef olması
yeterlidir.
Kurumların;
i. Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri
kazançlar,
ii. Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu
senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
iii. Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen
kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.

99 Salih ŞANVER, İşletme Vergiciliği ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayını,
İstanbul, 1968, s. 139.
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b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirketlerin
sermayesine iştirakten elde edilen kazançlar
Bu istisnadan yararlanılması bazı koşullara bağlanmıştır.
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki
koşulları taşıyan iştirak kazançları;
i. İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %
10’una sahip olması,
ii. 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 arttırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip
olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır),
iii. 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,
iv. 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 ilgili
ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç için
kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin
bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu
bentte belirtilen şartlar aranmaz.
Bu bent uyarınca vergi yükü, kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili
dönemde tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen
vergiler dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde
edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına
oranlanması suretiyle tespit edilir.
2. Bazı tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerinin elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar
Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar
dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de
bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az
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%10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl
süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum
kazançları.
3. Emisyon primleri
Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları
payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı.
4. Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları
Türkiye’de kurulu;
a) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıkları ile portföyü Türkiye’de kurulu
borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları;
b) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının; gayrimenkul yatırım fonları
veya ortaklıklarının, emeklilik yatırım fonlarının ve konut finansmanı fonları ile varlık
finansmanı fonlarının tüm kazançları; kurumlar vergisinden müstesnadır.
5. Kurumların taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senedi, intifa senedi ve rüçhan hakkı
satışından doğan kazançları
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.
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.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen
hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme
tarihi esas alınır.
Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri
ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, devir
olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 6361 sayılı Finansal Kiralama,
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Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme
sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların
kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma sürelerinin
hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım
bankaları ile varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı
dışındadır.
6. Borçluların sahip olduğu taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa
senetleri ile rüçhan haklarının, borçlarına karşılık bankalara veya Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’na devrinden sağlanan hasılat
Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’na borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip
oldukları 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.
7. Yurt dışındaki iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde edilen kazançlar
Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde
ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;
a) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
b) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması,
c) 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.
8. Yurt dışı inşaat, onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar
Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.
9. Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim kurumlarının kazançları
Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları, özel kreş ve
gündüz bakımevleri ile Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu
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yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın
görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap
dönemi itibariyle elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz
bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren
başlar).
10. Kooperatiflerde hesaplanan risturnlar
Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan
harcanmayarak iade edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;
a) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını
karşılamak için satın aldıkları malların değerine,
b) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften
üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,
c) 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.
Bu kurallar, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulan Birliklerin
üyeleri ile yaptıkları muameleler hakkında da uygulanır.
11.Taşınır ve taşınmaz malların geri kiralama şartıyla satış ve devrinden doğan
kazançlar
Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama
amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama
şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve
bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan
kazançlar.
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında
tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak
amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif
değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan 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
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ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu kanuna göre yapılan devir
ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır.
Söz konusu varlıkların,
i) Kiracı tarafından veya
ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere (6361
sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi
hâlleri hariç), üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden
önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların
kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı
gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kiralageri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte
tahsil olunur.
12. Varlık ve hakların geri alınması şartıyla satış ve devrinden doğan kazançlar
Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama
şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar.
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon
hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kaynak kuruluş tarafından varlık
kiralama şirketinden devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için ayrılacak amortismanların
(bu varlıkların varlık kiralama şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki net bilanço aktif
değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan 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. Kurumların tasfiyesi (bu kanuna göre yapılan devir
ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır.
Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması
durumunda, varlık kiralama şirketine devrinden önce bu varlıkların kaynak kuruluştaki net
bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan
toplam amortisman tutarı dikkate alınarak kaynak kuruluş nezdinde vergilendirme yapılır.
Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri tarafından üçüncü kişi ve kurumlara
satılması durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış işleminden doğan kazançları
varlık kiralama şirketleri nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulur ve istisna uygulaması
dolayısıyla kaynak kuruluş adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
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İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların
kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki
faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.
(KVK, m. 5/f.3).
13. Yabancı fon kazançları
KVK, m.2/f.1’de belirtilen yabancı fonların, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde portföy
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 (KVK,
m.5/A/f.1).
a) Fon adına tesis edilen işlemlerin portföy yöneticiliği yapan şirketin mutad faaliyetleri
arasında yer alan işlemlerden olması;
b) Portföy yöneticiliği yapan şirketin ticari, hukuki ve finansal özellikleri dikkate
alındığında, yabancı fon ile arasındaki ilişkinin, emsale uygun koşullarda birbirlerinden
bağımsız olarak faaliyet gösteren kişilerdeki gibi olması;
c) Portföy yöneticiliği yapan şirket tarafından, verilen hizmet mukabilinde emsallere
uygun bedel alınması ve transfer fiyatlandırması raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin
verilme süresi içerisinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmesi;
ç) Portföy yöneticiliği yapan şirketin ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun
kazançları üzerinde, sağladığı hizmet mukabilinde her ne ad altında olursa olsun hesaplanan
bedeller düşüldükten sonra, doğrudan veya dolaylı olarak %20’den fazla hak sahibi olmaması.
Yukarıda belirtilen transfer fiyatlandırması raporunun süresinde verilmemesi
durumunda, bu raporun ilgili olduğu hesap dönemi için portföy yöneticiliği yapan şirket, fonun
Türkiye’de daimi temsilcisi sayılır. Transfer fiyatlandırması raporu verilmiş olmasına rağmen
portföy yöneticiliği yapan şirket ile fon arasındaki ilişkide emsaline nazaran daha düşük bedel
alınması durumunda ise sadece portföy yöneticiliği yapan şirket adına transfer
fiyatlandırmasına yönelik olarak gerekli tarhiyat yapılır (KVK, m.5/A/f.2).
Portföy yöneticiliği yapan şirketin, yukarıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla
yabancı fondaki pay sahipliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Fon
kazancından portföy yöneticiliği yapan şirkete düşen kısmın hesabında, bu şirkete yönetim
ücreti, teşvik, prim, performans ücreti gibi her ne nam adı altında olursa olsun ödenen ücretler
dikkate alınmaz. Portföy yöneticiliği yapan şirketin ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun
kazançları üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak %20’den daha fazla hak sahibi olması
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halinde, ilgili fon kazançlarından bunlara isabet eden tutar genel hükümlere göre vergilendirilir
(KVK, m.5/A/f.3).
Portföy yöneticiliği yapan şirketin yabancı fondaki pay sahipliğinden doğan kazançları
hariç olmak üzere; fonun katılımcı ve kurucuları arasında doğrudan veya dolaylı olarak tam
mükellef gerçek kişi veya kurumların kazanç payının %5’i geçmesi durumunda, tam mükellef
gerçek kişi veya kurum kurucu veya katılımcılarının tamamı portföy yöneticiliği yapan şirket
tarafından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilir. Bildirim yükümlüğünün
yerine getirilmemesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde tam mükellef gerçek kişi veya
kurum kurucu veya katılımcıları adına fon işlemleri nedeniyle tarh edilecek vergi ve kesilecek
cezalardan portföy yöneticiliği yapan şirket müştereken ve müteselsilen sorumludur (KVK,
m.5/A/f.4).
Türkiye’de bulunan taşınmazlar, aktif büyüklüğünün %51’inden fazlası taşınmazlardan
oluşan şirketlere ait hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri, nakdi uzlaşmayla sonuçlananlar dışında emtiaya dayalı vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri ve bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerinden elde edilen kazançlar bu madde kapsamına girmez (KVK, m.5/A/f.5).
Yabancı fonlara ilişkin kazanç istisnası, söz konusu fonların Türkiye kaynaklı gelirleri
üzerinden yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz (KVK, m.5/A/f.6).
14. Sınai mülkiyet haklarında istisna
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım
faaliyetleri sonucunda 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 hâlinde 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 (KVK, m.5/B/f.2).
Bu istisnanın uygulanabilmesi için;
a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi
verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem
ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,
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b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2’nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya
faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı
model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel
bir ruhsata sahip olması,
gerekmektedir (KVK, m.5/B/f.2).
İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren
başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak
kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen
ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen
kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir (KVK,
m.5/B/f.3).
İstisna kesinti suretiyle alınan vergileri kapsamaz. Ancak, bu hükümler kapsamında
istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden
yapılacak vergi kesintisi %50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla
vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla
5 yıl süre ile uygulanır (KVK, m.5/B/f.5).
Bu istisnadan yararlanan mükellefler, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz (KVK, m.5/B/f.6).
Sınai mülkiyet haklarında istisnaya ilişkin hükümler gelir vergisi mükellefleri için de
uygulanır (KVK, m.5/B, f. 4).
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Uygulamalar

207

Uygulama Soruları

208

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kurumlar vergisi mevzuatında çeşitli sosyal, iktisadi, siyasi sebeplerle yer
alan muaflık ve istisnaları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi kurumlar vergisinden muaftır?
a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından işletilen okullar
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri
c) Kooperatifler
d) Kamu iktisadi kuruluşları
e) Devlet bankaları
2) Hangisi kurumlar vergisinden muaftır?
a) Her nevi spor salonları
b) Sadece spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler
c) Mezbahaların et satış birimleri
d) Tüketim kooperatifleri
e) Taşımacılık kooperatifleri
3) Hangisi kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olması için aranan koşullardan
değildir?
a) Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması
b) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi
c) Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması
d) Sadece ortaklarla iş görülmesi
e) Yapı kooperatiflerinin arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya
konut elde etmesi
4) İştirak kazançları istisnasının temel amacı nedir?
a) Kurumların finansal yapısını güçlendirmek
b) Çifte vergilendirmeyi önlemek
c) Kurumlaşmayı teşvik etmek
d) İştirakleri engellemek
e) Ortak girişimleri özendirmek
5) Hangisi iştirak kazançları istisnasından yararlanır?
a) Dar mükellef kurumun sermayesine iştirak eden tam mükellef kurum
b) Dar mükellef kurumun sermayesine iştirak eden dar mükellef kurum
c) Tam mükellef kurumun sermayesine iştirak eden dar mükellef kurum
d) Dar mükellef girişim sermayesi yatırım fonuna iştirak eden tam mükellef kurum
e) Tam ve dar mükellef girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına iştirak eden tam mükellef
kurum
6) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirketlerin
sermayesine iştirakten elde edilen hangi kazançlar istisnadan yararlanır?
a) Kazancın elde edildiği tarih itibariyle aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar
dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de
bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine
en az %10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az 2
tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından
doğan kurum kazançları
b) Kazancın elde edildiği tarih itibariyle aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında
kalan aktif toplamının % 100 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
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anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %20 oranında
iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları
c) Kazancın elde edildiği tarih itibariyle aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında
kalan aktif toplamının % 80 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında
iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları
d) Kazancın elde edildiği tarih itibariyle aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında
kalan aktif toplamının % 85 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %15 oranında
iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları
e) Kazancın elde edildiği tarih itibariyle aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında
kalan aktif toplamının % 50 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan
anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %25 oranında
iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları
7) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının ne kadarı istisna
kapsamındadır?
a) % 10’u
b) % 25’i
c) % 50’si
d) % 75’i
e) % 100’ü
8) 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 ne kadarlık kısmı istisna kapsamındadır?
a) % 10’u
b) % 25’i
c) % 50’si
d) % 75’i
e) % 100’ü
9) Menkul kıymet yatırım fon veya ortaklıkları ile portföyü Türkiye’de Kurulu
borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya
ortaklıklarının hangi kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
a) Ticari faaliyetten elde ettikleri kazançlar
b) Değer artışı kazançları
c) Sadece portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançları
d) Menkul sermaye iratları
e) Tüm kazançları
10) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile özel kreş
ve gündüz bakımevlerinin kaç hesap dönemi boyunca elde ettikleri kazançlar kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir?
a) Bir hesap dönemi
b)İki hesap dönemi
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c) Üç hesap dönemi
d) Beş hesap dönemi
e) On hesap dönemi
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10. KURUMLAR VERGİSİ – III: TAM MÜKELLEFİYETTE VERGİNİN
TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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10.1. Genel Açıklama
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda tam ve dar mükellefiyette verginin tarhı ve ödenmesine
ilişkin hükümler ayrı kısımlarda düzenlenmiştir. İlk olarak tam mükellefiyet esasında verginin
tarhı ve ödenmesi ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.

10.2. Kurumlar Vergisi Matrahının Tayin Ve Tespiti
10.2.1. Safi Kurum Kazancı
Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum
kazancı üzerinden hesaplanır. Safî kurum kazancı ise Gelir Vergisi Kanunu‘nun ticarî kazanç
hakkındaki hükümlerine göre tespit edilir. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden
doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 59’uncu maddesinin son fıkra hükmü
de dikkate alınır (KVK, m. 6).

10.2.2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da
birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak
suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın
aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tabidir (KVK,
m. 7/1).
a) İştirakin toplam gayrisafî hasılatının %25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye,
organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti
dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli
gelirlerden oluşması.
b) Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden % 10’dan az oranda gelir ve
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.
c) Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafî hasılatının 100.000 TL
karşılığı yabancı parayı geçmesi.
Kontrol oranı olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en
yüksek oran dikkate alınır (KVK, m. 7/3).
Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda yurt dışında kurulu iştirakin elde etmiş
olduğu kâr, yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla
tam mükellef kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir (KVK, m.
7/4).
Türkiye’de vergilenmiş kazancın yurt dışındaki kurum tarafından sonradan dağıtılması
durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilenmemiş kısmı kurumlar vergisine tâbi tutulur
(KVK, m. 7/5).
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10.2.3. Giderler
a- İndirilecek Giderler
Kurum kazancı ticari kazanç gibi hesaplandığından, kurum kazancının tespitinde, varsa
Gelir Vergisi Kanunu‘nun ticari kazancın tespitinde indirilmesine izin verdiği giderler indirilir
(GVK, m. 40). Bunların dışında, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan
indirebilirler (KVK, m. 8):
1. Menkul kıymet ihraç giderleri.
2. Kuruluş ve örgütlenme giderleri.
3. Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve
tasfiye giderleri.
4. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı.
5. Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.
6. Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta
sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;
a) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar
ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm
masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat
bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile
saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşur.
b) Kazanılmamış prim karşılıkları; yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için
tahakkuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre
bilânço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının
düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin
komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının %
25’ini geçemez. Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün
olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.
c) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı
hesaplanır. Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan
kısmına ait faiz ve kâr payları, giderler arasında gösterilemez.
ç) Dengeleme karşılığı; takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere sadece
deprem ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı için hesaplanan dengeleme
karşılıklarından oluşur.

220

d) Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço döneminde
aynen kâra eklenir.
b- Kabul Edilmeyen İndirimler
Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez (KVK, m.
11):
1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
giderler.
3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret
Kanunu‘na, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine
göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanunu’na göre bankaların
ayırdıkları genel karşılıklar dahil).
5. Bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen
cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme
faizleri.
6. 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.
7. 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.
8. Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun
kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî
zarar tazminat giderleri.
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
10. 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.
11. 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
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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. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu,
bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

10.2.4. Zarar Mahsubu
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla
ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır
(KVK, m. 9):
a- Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan
zararlar
Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir
tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20’nci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin
devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki
şartlar ayrıca aranır:
Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş
olması.
Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.
Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.
b- Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak
üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar
Bu zararlar;
Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının
zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora
bağlanması,
Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine
ibrazı,
halinde indirim konusu yapılır.
Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının,
bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur.
Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi
beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik
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ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki
temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı
yeterlidir.
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.

10.2.5. Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler: Diğer İndirimler
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca
gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır (KVK, m.10/f.1):
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları İndirimi
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.
(2) Spor Sponsorluğu 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.
(3) Bağış ve Yardımlar
a-Genel Kural: Kısmi İndirim
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.
b-Özel Hükümler: Tam İndirim
i- Okul, Sağlık Tesisi, Öğrenci Yurdu, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi,
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar
Yukarıda 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 ile mülki idare
amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri
223

Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin 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.
ii- Kültür, Sanat ve Edebiyat Faaliyet ve Etkinliklerinin Desteklenmesi İçin Yapılan
Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar
Kurulu’nca 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 Bakanlığı’nca 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,
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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 kanuni
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.
iii-Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar
Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz
karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.
iv-Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne Yapılan Bağış ve
Yardımlar
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine
makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı.
(4) Girişim Sermayesi Fonu
Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan
tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.
(5) Türkiye’de Verilen ve Yurt Dışında Yararlanılan Bazı Hizmetleri Sunan Hizmet
İşletmeleri ile Eğitim ve Sağlık İşletmelerinin Kazançları
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, ürün testi,
sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığı’nca belirlenen mesleki eğitim 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.
Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki
müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
(6) Korumalı İşyeri İndirimi
01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a 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 dahil yapılan ücret ödemelerinin
yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan
için en fazla beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan
için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.). Bu oranı, engellilik derecelerine
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göre % 150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Ayrıca, bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görüşünü almak şartıyla
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
(7) Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Şirketleri ile Sermaye Şirketleri İndirimi
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu
iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret
siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye
artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan
kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl
için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık
ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın
%50’si.
Bu indirimden, sermaye arttırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana
sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem
için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan
sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak
suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle
ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu
hükümlerin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden
kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine
taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
kaynaklanan ya da ortaklar veya KVK, m.12 kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye arttırımları, indirim
hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel
sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen
gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul
kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı
yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi
yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları
itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye
şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu
oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır (KVK,
m.10/f.2).
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10.2.6. Kurumlar Vergisinde Peçeleme İşlemleri
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda peçeleme işlemlerinin iki türüne yer verilmiştir. Gelir
vergisi mükelleflerini de ilgilendiren bu işlemler örtülü sermaye kullanılması ile transfer
fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımıdır.

Örtülü Sermaye
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
(KVK, m. 12/1).
Bu 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 (KVK, m. 12/2).
Burada, ortakla ilişkili kişi;
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 Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi
başındaki öz sermayesini,
ifade eder (KVK, m. 12/3).
Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (Borsa İstanbul) işlem gören
hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi
sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az %10 ortaklık payı aranır (KVK, m. 12/4).
Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler
için topluca dikkate alınır (KVK, m. 12/5).
Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz (KVK, m. 12/6):
a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı parasal olmayan
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.
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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.
Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan
tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın 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 (KVK, m. 12/7).

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Genel olarak transfer fiyatı, bir kişi veya kurumun ilişkili olduğu kişi veya kurumlara
uyguladığı fiyattır. Transfer fiyatlandırması veya transfer fiyatlaması ise ilişkili kişi ve
kurumlara uygulanacak fiyatın tespitini ifade eder.
“Transfer Fiyatlandırması” kavramı Türk vergi sistemine örtülü kazanç dağıtımının
sebep unsuru olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 2006 yılının başından itibaren
girmiştir.
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, imalât 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 (KVK, m. 13/1).
Kanunda ilişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili
bulunduğu gerçek kişi veya kurumlar ile yönetimi, denetimi veya sermayesi bakımından
doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi
veya kurumlar olarak tanımlanmaktadır. 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 gözönünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen ülkelerde veya
bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. İlişkinin
doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı
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kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı
aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr
payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu
oranlar topluca dikkate alınır (KVK, m. 13/2).
İlişkili kişilere uygulanan bedel veya fiyatların ilişkili olmayan kişilere uygulanan ve
emsal olarak kabul edilen bedel veya fiyatlara uygun olması zorunluluğuna transfer
fiyatlandırmasında “emsallere uygunluk ilkesi” denilmektedir. İlişkili kişilere uygulanan bedel
veya fiyatların “emsal” olarak kabul edilen bedel veya fiyatlara uygun olması halinde, transfer
fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımından söz edilemez.
Emsallere uygunluk ilkesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da “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 olması” şeklinde
tanımlanmaktadır. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere
ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması
zorunludur (KVK, m. 13/3).
Emsale uygun bedel veya fiyatın doğru tespit edilerek uygulanması halinde transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edilemeyeceğine göre, emsal tespitinde
kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, mükelleflerce uygulanabilecek bazı yöntemlere yer
verilmektedir.
Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, işlerinin
niteliğine göre şu yöntemlerden birini kullanarak tespit edebileceklerdir (KVK, m. 13/4)100:
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) İşlemsel kâr yöntemleri; emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler
arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme dayalı
net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi,
100 Yasemin TAŞKIN, Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
2012, ss. 217-227.
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mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun
bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanır. Kâr bölüşüm
yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam
faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili
kişiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesi esasına dayanır.
d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden biri ile ulaşma imkânı yoksa,
mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendisinin belirleyeceği bir yöntemi de uygulayabilir.
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 anlaşmalara “peşin fiyatlandırma anlaşması” denilmektedir. Bu şekilde
belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde
kesinlik taşır. Mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş
vergilendirme dönemlerine de uygulanmasını, Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık ve ıslah
hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde de
geçerli olması halinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilir. Bu durumda,
imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçer, beyan
ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. Anlaşmanın geçmiş vergilendirme
dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve iade edilmez (KVK,
m. 13/5).
Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç,
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu 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 (KVK,
m. 13/6).
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 (KVK, m. 13/7).
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında
yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk
ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul
Kanunu’nun 359’uncu maddesinde belirtilen kaçakçılık fiilleriyle vergi ziyaına sebebiyet
verilmesi hali hariç olmak üzere) %50 indirimli olarak uygulanır (KVK, m. 13/8).
Bakanlar Kurulu; ilişkiyi belirleyen %10 ortaklık, oy hakkı veya kâr payı oranını, gerçek
kişiler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar itibariyle ya da ortaklık payının edinim şekline
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göre topluca veya ayrı ayrı %1’e kadar indirmeye, %25’e kadar çıkarmaya, oran şartını
kaldırmaya; Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapılarak yöntem belirlenmesi halinde uygulanacak
azami üç yıllık süreyi beş yıla kadar artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve bu
yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, yurt dışında yer alan ilişkili
kişilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dahil edilmesi zorunluluğu getirmeye; bu bilgilerin
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin
usullerle transfer fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır
(KVK, m. 13/9).
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10.3. Beyan Esası
10.3.1. Yıllık Beyanname
Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.
Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir (KVK, m. 14/1).
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 (KVK, m. 14/2).
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın
birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine
verilir (KVK, m. 14/3).
Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya
kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri
olsa dahi ayrı beyanname verilmez (KVK, m. 14/4). Kooperatiflerin gelirlerinin vergi
kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için
beyanname verilmez (KVK, m. 14/5).
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu
yerin vergi dairesidir (KVK, m. 14/6). Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi
dairelerini, kanuni veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir (KVK, m. 14/7).

10.3.2. Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname
Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş
ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım
fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara
avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden
istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar
(KVK, m. 15/1). Bakanlar Kurulu bu oranı, kanunla verilen yetkiye dayanarak ve belirlenen
sınırlar içinde, ödeme türlerine göre farklılaştırmıştır.
1. Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın
inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri.
(%3).
2. Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemeleri. (% 20).
3. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler
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dahil) ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre kurulan varlık
kiralama şirketleri, Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut
dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer
artışları kesintiye tâbi tutulmaz).
a) Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme
İdaresi’nce çıkarılan kıymetlere sağlanan gelirden % 0;
b) Diğerlerinden
(1) Tam mükellef kurumlar tarafından ve yurt dışına ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
(2) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlar için % 10,"
4. Mevduat faizleri (%15).
5. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları (%15).
6. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları (%15).
7. Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım
taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirler (%15).
8. Başbayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarına ilişkin
bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının
oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara
yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (%15).
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9. Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki
ödemelerden.
Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı
sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanunu‘nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)
numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bazı istisnalar dışında, %15 oranında vergi
kesintisi yapılır (KVK, m. 15/2).
Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, yatırım fon ve ortaklıklarının
kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 (%0) oranında vergi
kesintisi yapılır (KVK, m. 15/3).
Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı
yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü
günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Gelir Vergisi
Kanunu‘nda belirlenen usul ve esaslar, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre verilecek muhtasar
beyannameler hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarından
(emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç), dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde
yapılan %15 (%0) oranındaki vergi kesintisi, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği
döneme ait muhtasar beyanname ile beyan edilir (KVK, m. 15/5).
Hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı
borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder (KVK, m. 15/6).
Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafî tutarları üzerinden dikkate alınır.
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi,
ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır (KVK, m.
15/7). Burada belirtilen ödemelerden yapılan vergi kesintisi, kesinti yapanların kayıt ve
hesaplarında ayrıca gösterilir (KVK, m. 15/8).

10.3.3. Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî
kazançlarla sınırlı olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek
üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi
oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef
kurumlara da aynen uygulanır (KVK, m. 32/2)
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10.4. Tarh İşlemi
10.4.1.Tarh Yeri
Genel olarak vergiler mükellefin o vergi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairelerince
tarh olunur. Kurumlar vergisinin tarh yeri, beyannamenin verildiği vergi dairesidir (KVK, m.
16/3).

10.4.2.Tarhiyatın Muhatabı
Kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre mükellef olanların tüzel kişiliği
adına; iktisadî kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel
kişiliği bulunmayanlar 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 (KVK,
m. 16/4).

10.4.3. Vergilendirme Dönemi
Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir. Kendilerine özel hesap
dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir (KVK, m. 16/1).
Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname verilmeyen
hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır (KVK, m.
16/2).

10.4.4. Tarh Zamanı
Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde,
beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün
içinde tarh edilir (KVK, m. 16/5).

10.5. Kurumların Sona Ermesi Ve Yeniden Yapılandırılması
10.5.1. Tasfiye
Tasfiye, kurumların hukuki varlıklarının sona ermesidir. Hukuki varlığı sona eren
kurumların ekonomik varlıklarının da sona ermesi gerekir. Tasfiye sürecinde çeşitli kavramlar
isim değiştirerek, statik bir süreç olan tasfiye ile uyumlu hale gelirler. Örneğin, öz sermaye,
servet değeri; hesap dönemi, tasfiye dönemi; dönem kârı, tasfiye ile yer değiştirir. Tasfiye
kurumu ve sürecine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlarda yer
almaktadır.
Vergi hukuku, tasfiyenin vergi boyutu ile ilgilidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan
kurumların tasfiyesinin tabi olduğu hükümler Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci
maddesinde yer almaktadır.
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Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte
başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı
sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği
dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir
tasfiye dönemi sayılır (KVK, m. 17/1-a).
Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun
tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder (KVK, m. 17/1-b).
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru
düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir (KVK, m. 17/1-c). Bir
yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan
itibaren başlar (KVK, m. 17/1-ç).
Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz.
Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren
geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi
beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen
kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesi kararının alındığı tarihi
kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar (KVK, m. 17/1-d).
Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan
itibaren hesap döneminin (tasfiye döneminin) kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci
gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar, tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye
beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu
vergi dairesine verilir (KVK, m. 17/2). Beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye
bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir
(KVK, m. 17/3).
Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye
döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki
olumlu farktır (KVK, m. 17/4-1).
Tasfiye kârı hesaplanırken;
- Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde
yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,
- Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile
tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar tasfiye
döneminin başındaki servet değerine,
eklenir (KVK, m. 17/4-1-a).
Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade
olunan iktisadî kıymetlerin değerleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre
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ve dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla belirlenir (KVK, m. 17/4-1b).
Tasfiye kârının hesaplanması sırasında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8, 9, 10 ve
11’inci maddeleri hükümleri de ayrıca dikkate alınır (KVK, m. 17/4-1-c).
Kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilânçosunda görülen öz sermayesine
servet değeri denilmektedir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin
başındaki servet değeri, bir önceki dönemin son bilânçosunda görülen servet değeridir (KVK,
m. 17/5).
Aşağıda belirtilenler dışında kalan her çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu
sermayeye dahildir (KVK, m. 17/6).
Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta
şirketlerinin teknik karşılıkları.
Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak olan kazanç kısmı.
Tasfiye sürecinin yönetiminden tasfiye memurları sorumludur. Tasfiye memurları,
kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer
itirazlı tarhiyatlar için, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 207’nci maddesine uygun bir
karşılık ayırmadan, aynı kanunun 206’ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara
ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi
cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar (KVK, m. 17/7).
Yukarıda belirtilen vergiler ile tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek
vergilerin asılları ve zamları, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla
kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma
yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye
memurlarına başvurulmaz (KVK, m. 17/7-a).
Tasfiye memurları, sorumlulukları gereği ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı,
yukarıda belirtilen yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay
alan ortaklara ya da ortakların aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya yetmezse İcra ve İflâs
Kanunu’nun 207’nci maddesine uygun oranlar dahilinde aynı kanunun 206’ncı maddesinin
dördüncü sırasında yazılı alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu
edebilirler (KVK, m. 17/7-b).
Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurları, bir dilekçe ile
başvurarak işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini isterler. Dilekçenin
verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız devam
edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde vergi dairesi sonucu tasfiye
memurlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar
tasfiye memurlarının sorumluluğu devam eder (KVK, m. 17/8).
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Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi
ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar,
müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye
dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları,
tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları
sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki, tasfiye memurlarının sorumluluğu
tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır (KVK, m. 17/9).
Maliye Bakanlığı, mükelleflerin hukukî statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve
tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine
yönelik inceleme yaptırmamaya yetkilidir (KVK, m. 17/10).

10.5.2. Birleşme
Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden
kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı
vergiye matrah olur (KVK, m. 18/1).
Tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir.
Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum
tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde
ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul
Kanunu’nda yazılı esaslara göre değerlenir (KVK, m. 18/2).
Kanunun 17’nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler,
birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur (KVK, m. 18/3).

10.5.3. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi
(1) Devir
Aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir (KVK, m. 19/1):
a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş
merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından
bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.
Kurumların bu şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir (KVK, m.
19/2).
Bölünme ve Hisse Değişimi
Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir (KVK, m. 19/3):
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a) Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek
suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya
yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında
devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden
iştirak hisseleri verilmesi, bu kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. Devredilen
şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibarî değerinin %10’una kadar olan kısmının
nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir (KVK, m. 19/3-a).
b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi
niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda
yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip
oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî
sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu
kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet
işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli
aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen
varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi
doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent
kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi
halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur (KVK,
m. 19/3-b).
c) Hisse değişimi: Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin
hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve
karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil
eden iştirak hisselerini vermesi, bu kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir.
Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10’una
kadar olan kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir
(KVK, m. 19/3-c).
Bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla
birlikte devrolunur (KVK, m. 19/4).
Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme
a) Devirde Vergilendirme: Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih
kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan
kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez (KVK, m. 20/1):
i- Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicili’nde tescil edildiği tarih,
devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;
- Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
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- Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin
verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki
hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine
verirler.
ii-Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını
ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle
verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt
eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat
isteyebilir.
b) Bölünmede Vergilendirme:
1- Tam Bölünmede Vergilendirme
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre
gerçekleştirilen bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde bölünme suretiyle
münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir;
bölünmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez (KVK, m. 20/2):
i- Şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği
tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar,
Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
Bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin
verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen kurumun önceki
hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma
ait kurumlar vergisi beyannamesini,
bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde
bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verirler.
ii-Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine
kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer
ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar
vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük
mal memuru, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan
teminat isteyebilir.
2- Kısmi Bölünme ve Hisse Değişiminde Vergilendirme
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 19’uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kısmî bölünme işlemlerinde,
bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen
kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak
müteselsilen sorumlu olurlar (KVK, m. 20/3).

10.6. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi
Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir (KVK, m. 21/1).
Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya
birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden
kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen veya
birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan
vergileri de aynı süre içinde ödenir (KVK, m. 21/2).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre
gerçekleştirilen devir ve bölünmelerde, münfesih kurum adına tahakkuk eden vergilerden;
a) Bu fıkraların (a) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerine göre münfesih veya bölünen
kurum adına tahakkuk edenler, devralan veya birleşilen kurumun devir veya bölünmenin
gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna
kadar,
b) Diğer hallerde ise beyanname verme süresi içerisinde,
devralan veya birleşilen kurumlarca ödenir (KVK, m. 21/3).
Muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler, beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı
günü akşamına kadar ödenir (KVK, m. 21/4).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tam mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisinin beyanı, tarhı,
tasfiye, birleşme, devirİ ve ödenmesine ilişkin mevzuatı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesinde kontrol oranı en az
yüzde kaçtır?
a) %10
b) %15
c) %25
d) %50
e) %75
2) Hangisi pasif nitelikli gelir değildir?
a) Faiz
b) Kâr payı
c) Kira,
d) Lisans ücreti
e) Serbest meslek kazancı
3) Hangisi kurum kazancından indirilecek giderlerdendir?
a) Yedek akçeler
b) Gecikme faizleri
c) Öz sermaye üzerinden hesaplanan faizler
d) Menkul kıymet ihraç giderleri
e) Menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar
4) 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 kaç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi
için örtülü sermaye sayılır?
a) 2 kat
b) 3 kat
c) 4 kat
d) 5 kat
e) 6 kat
5) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, 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 olması gereğine ne denir?
a) Örtülü sermaye
b) Emsallere uygunluk ilkesi
c) Transfer fiyatlandırması
d) Örtülü kazanç dağıtımı
e) Genellik ilkesi
6) Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
a) Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci
günü akşamına kadar
b) Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü
akşamına kadar
c) Mart ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar
d) Nisan ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar
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e) Nisan ayının sonuna kadar
7) Hangisi kurumlar vergisinde tarhiyatın muhatabı değildir?
a) Fonlarda fonun kurucusu
b) İktisadi kamu kuruluşları için bağlı bulundukları kamu tüzel kişileri
c) Vakfa ait iktisadi işletmenin bağlı bulunduğu vakıf
d) Derneğe ait iktisadi işletme
e) İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici
ortak veya ortaklardan herhangi birisi
8) Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ne zaman verilir?
a) Nisan ayının sonuna kadar
b) Temmuz ayının sonuna kadar
c) Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
d) Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 45 gün içinde
e) Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde
9) Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün
mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni
kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında
devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil
eden iştirak hisseleri verilmesine ne denir?
a) Hisse değişimi
b) Devir
c) Birleşme
d) Tam bölünme
e) Fesih
10) Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?
a) Nisan ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte
b) Şubat ve Haziran aylarında iki eşit taksitte
c) Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
d) İlk taksiti beyannamenin verildiği ayda, ikinci taksiti bu ayı takip eden dördüncü ayda
e) Nisan ayı içinde
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11. KURUMLAR VERGİSİ – IV: DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİNİN
TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Genel Açıklama



Kurumlar Vergisi Matrahının Tayini Ve Tespiti

o

Safi Kurum Kazancı

o

Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti



Beyan Esası

o

Yıllık Beyanname

o

Vergi Tevkifatı Ve Muhtasar Beyanname

o

Özel Beyan Zamanı Ve Özel Beyanname

o

Geçici Vergi Beyannamesi



Tarh İşlemi

o

Tarh Yeri

o

Tarhiyatın Muhatabı

o

Vergilendirme Dönemi

o

Tarh Zamanı



Kurumlar Vergisinin Ödenmesi



Kurumlar Vergisinin Tarifesi

o

Matrah Ve Oran

o

Esas Tarife

o

Diğer Tarifeler

o

İndirimli Kurumlar Vergisi



Mahsuplar

o

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu

o

Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumlar Vergisi
Matrahının Tayini Ve
Tespiti

Dar mükellefiyette Kurumlar
Vergisi Matrahının Tayini
Ve Tespitine ilişkin ilkeleri
öğrenmek

Kurumlar Vergisinde Beyan
Esası

Dar mükellefiyette Kurumlar
Vergisinde Beyan Esasını
anlamak

Kurumlar Vergisinde Tarh
işlemi

Dar mükellefiyette Kurumlar
Vergisinin tarhına ilişkin
mevzuatı kavramak

Kurumlar Vergisinin Oranı,
Ödenmesi

Kurumlar Vergisinin oranı ve
ödenmesini öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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11.1. Genel Açıklama
Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayan, ancak Türkiye’de
kazanç elde eden dar mükellef kurumların vergilendirilmesine ilişkin hükümler Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun üçüncü kısmında yer almaktadır.

11.2. Kurumlar Vergisi Matrahının Tayini Ve Tespiti
11.2.1. Safi Kurum Kazancı
Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının
tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler
uygulanır (KVK, m. 22/1).
Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve
iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanunu’nun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri
uygulanır. Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye’de yapılmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet
kapsamında elde edilmesi halinde, kurum kazancı bu maddenin birinci fıkrasına göre tespit
edilir (KVK, m. 22/2).
Dar mükellefiyette kurum kazancının tespitinde, ayrıca aşağıdaki indirimlerin yapılması
kabul edilmez (KVK, m. 22/3):
a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım-satımlar için ana merkeze veya Türkiye
dışındaki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve benzerleri.
b) Türkiye’deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere
uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ile Türkiye’deki
kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kişilerin seyahat giderleri hariç
olmak üzere, ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya
zararlarına katılmak üzere ayrılan paylar.
Dar mükellef kurumların işletmede kullandıkları borçlanmalar için kanunun 12’nci
maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasında, ortakla ilişkili kişinin tespiti açısından
sermaye veya oy hakkı şartı aranmaz (KVK, m. 22/4).
Kanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri ile 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b)
bendi, aynı şartlarla dar mükellef kurumlar hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, devralan kurum
tarafından devralınan değerlere karşılık olarak verilen iştirak hisseleri, Türkiye’deki iş yeri veya
daimî temsilcinin aktifine kaydedilir (KVK, m. 22/5).
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11.2.2. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum kazancı, hasılata ortalama
emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanır (KVK, m.23/1)101.
Ortalama emsal oranları, Türkiye’de daimî veya arızî olarak çalışan bütün kurumlar
için;
a) Kara taşımacılığında %12,
b) Deniz taşımacılığında %15,
c) Hava taşımacılığında %5,
olarak uygulanır (KVK, m.23/2).
Ticarî ve arızî ticarî kazançları dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen yabancı
ulaştırma kurumlarının, Türkiye’de elde edilmiş sayılan hasılatı aşağıdaki unsurlardan oluşur
(KVK, m.23/3):
a) Türkiye sınırları içinde gerçekleşen kara taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte
alınan gider karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla
olursa olsun aldıkları tutarlar.
b) Türkiye’deki yükleme limanlarından yabancı ülkelerdeki varış limanlarına veya diğer
bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana kadar gerçekleşen deniz ve hava
taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte alınan gider karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük ve
bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla olursa olsun aldıkları tutarlar.
c) Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti için diğer kurumlar hesabına Türkiye’de
sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye’de yaptıkları navlun sözleşmeleri dolayısıyla
kendilerine verilen komisyonlar ve ücretler.

11.3. Beyan Esası
Gelir vergisinde olduğu gibi, kurumlar vergisinde de matrah tespitinde beyan esası
uygulanır. Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.
Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir (KVK, m.24/1).
Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir (KVK, m.24/2).
Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya
kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi,
ayrı beyanname verilmez (KVK, m.24/3).

101 Bu uygulama, götürü usulün bir örneğidir.
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11.3.1. Yıllık Beyanname
Yıllık beyan esasında vergilendirilen kurumların vergilendirme dönemi, hesap
dönemidir. Ancak, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi, özel
hesap dönemleridir (KVK, m.25/1).
Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel
beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler, vergilendirme
dönemi sayılır (KVK, m.25/2).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince verilen özel beyannameler ile
bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yerine kazancın elde edilme
tarihi esas alınır (KVK, m.25/3).
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, kurumun Türkiye’deki iş yerinin veya daimî
temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye’de iş yeri veya daimî temsilcisi olmadığı takdirde
yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu yerin vergi dairesine verilir (KVK, m.25/4).
Beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden
yirmi beşinci günü akşamına kadar, tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise
ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde verilir (KVK, m.25/5).

11.3.2. Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname
Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve
iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler
tarafından %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır (KVK, m. 30/1):
a) Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın
inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.
b) Serbest meslek kazançları.
c) Gayrimenkul sermaye iratları.
ç) Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4)
numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları.
d) Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki
ödemelerden.
Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira,
işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki
karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu
maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır
(KVK, m. 30/2).
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Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci
aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar
vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı
sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)
numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu kanunun 15’inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere %15 oranında
kurumlar vergisi kesintisi yapılır (KVK, m. 30/3).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendinde belirtilen şirketlerin (b)
bendindeki şartları taşıyan iştirak kazançlarından anonim veya limited şirket niteliğindeki dar
mükellef kurumlara dağıtılan kâr paylarından yapılacak kesinti oranı, bu maddenin üçüncü
fıkrası uyarınca uygulanan oranın yarısını aşamaz (KVK, m. 30/4).
Türkiye’de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların
izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar
üzerinden, kurum bünyesinde %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır (KVK, m. 30/5).
Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar
düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan
kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde %15 oranında kurumlar
vergisi kesintisi yapılır (KVK, m. 30/6).
Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı
vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve
bilgi değişimi hususunun gözönünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen
ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu
nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk
ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya
ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi
yapılır (KVK, m. 30/7).
a) Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler,
emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler
ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti
gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da
sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar
getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
b) Yurtdışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz
ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi
kesintisi yapılmaz.
c) Bu fıkraya göre vergi kesintisine tâbi tutulan ödemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunlarına göre ayrıca vergi kesintisine tâbi tutulmaz.
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Bakanlar Kurulu yukarıda belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya
faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya yukarıdaki
fıkralarda belirtilen oranın bir katına kadar artırmaya yetkilidir (KVK, m. 30/8). Bakanlar
Kurulu bu yetkiye dayanarak kesinti oranlarını ödeme türlerine göre farklılaştırmıştır.
Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere, vergisi kesinti yoluyla vergilendirilen
kazanç ve iratlar için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24 veya 26’ncı maddelerine göre
beyanname verilmesi veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek
beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesi isteğe bağlıdır. Şu kadar ki, Gelir
Vergisi Kanunu‘nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde
yer alan menkul sermaye iratları ile fonların katılma belgelerinden ve yatırım ortaklıklarının
hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi
zorunludur (KVK, m. 30/9)
Burada geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları ödeyenleri hak
sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder (KVK, m.
30/10).
Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınır.
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, fiilen
ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır (KVK, m.
30/11). Vergi kesintisi yapanlar, yaptıkları vergi kesintisini kayıt ve hesaplarında ayrıca
gösterirler (KVK, m. 30/12).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapmak
zorunda olanlar, kestikleri vergileri, matrahlarıyla birlikte, ödeme veya tahakkukun yapıldığı
yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorundadırlar.
Muhtasar beyanname konusunda Gelir Vergisi Kanunu‘nda yer alan usul ve esaslar, Kurumlar
Vergisi Kanunu uyarınca verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır (KVK,
m.31).

11.3.3. Özel Beyan Zamanı ve Özel Beyanname
Dar mükellef kurumların bazı kazançları için özel beyan zamanı belirlenmiştir. Buna
göre;
Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi
Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka
ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret
bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye’de adına hareket eden kimse, bu kazançları
elde edilme tarihinden itibaren on beş gün içinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 27’nci
maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır (KVK, m.26/1).
Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye’ye bizzat getirilen nakdî veya aynî
sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden çıkarılması
sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi
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Kanunu‘nda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait
sınırlamalar dikkate alınmaz (KVK, m.26/2).
Özel beyan zamanı tayin olunan gelirlerle ilgili kurumlar vergisi beyannamesi;
a) Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın
bulunduğu,
b) Taşınırların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda mal
ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı,
c) Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi
karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda işletmenin bulunduğu,
ç) Arızî olarak ticarî işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere aracılıktan
elde edilen kazançlar ile arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen
kazançlarda faaliyetin yapıldığı,
d) Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden
elde edilen kazançlarda yolcu veya yükün taşıta alındığı,
e) Zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil
olmak üzere terk edilen işlerle ilgili olarak sonradan elde edilen diğer kazanç ve iratlar ile ticarî,
ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak
edilmemesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda ödemenin Türkiye’de yapıldığı,
f) Diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen,
yerin vergi dairesine verilir (KVK, m. 27).

11.3.4. Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî
kazançlarla sınırlı olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek
üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi
oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef
kurumlara da aynen uygulanır (KVK, m. 32/2).

11.4. Tarh İşlemi
11.4.1. Tarh Yeri
Dar mükellefiyette kurumlar vergisi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince tarh
olunur. Dar mükelleflerin özel beyan zamanı tayin olunan gelirleri ile ilgili kurumlar vergisi;
a) Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın
bulunduğu,
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b) Taşınırların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda mal
ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı,
c) Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi
karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda işletmenin bulunduğu,
ç) Arızî olarak ticarî işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere aracılıktan
elde edilen kazançlar ile arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen
kazançlarda faaliyetin yapıldığı,
d) Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden
elde edilen kazançlarda yolcu veya yükün taşıta alındığı,
e) Zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil
olmak üzere terk edilen işlerle ilgili olarak sonradan elde edilen diğer kazanç ve iratlar ile ticarî,
ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak
edilmemesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda ödemenin Türkiye’de yapıldığı,
f) Diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen,
yerin vergi dairesince tarh olunur (KVK, m. 27).

11.4.2. Tarhiyatın Muhatabı
Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisi, bunlar hesabına Türkiye’deki müdür
veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma
sağlayanlar adına tarh olunur (KVK, m. 28/1).

11.4.3. Vergilendirme Dönemi
Yıllık beyan esasında vergilendirilen kurumların vergilendirme dönemi, hesap
dönemidir. Ancak, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi, özel
hesap dönemleridir (KVK, m. 25/1).
Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel
beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler, vergilendirme
dönemi sayılır (KVK, m. 25/2).
Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler için 26’ncı maddesi uyarınca verilen
beyannameler ile bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yerine
kazancın elde edilme tarihi esas alınır (KVK, m. 25/3)
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, kurumun Türkiye’deki iş yerinin veya daimî
temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye’de iş yeri veya daimî temsilcisi olmadığı takdirde
yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu yerin vergi dairesine verilir (KVK, m. 25/4).
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Beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden
yirmi beşinci günü akşamına kadar, tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise
ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde verilir (KVK, m. 25/5).

11.4.4. Tarh Zamanı
Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine verildiği günde, beyanname posta ile
gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün içinde beyannamenin
verildiği veya gönderildiği vergi dairesince tarh olunur (KVK, m. 28/2).

11.5. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi
Dar mükellefiyette kurumlar vergisi;
a) Yıllık beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar,
b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı
günü akşamına kadar,
c) Özel beyannameyle bildirilenler ile tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi
veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek beyannamelerde ise beyanname verme süresi
içinde,
ödenir (KVK, m. 29).

11.6. Kurumlar Vergisinin Tarifesi
11.6.1. Matrah Ve Oran
Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır (KVK, m. 32/1).
Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî
kazançlarla sınırlı olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek
üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi
oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef
kurumlara da aynen uygulanır (KVK, m. 32/2).
Bakanlar Kurulu, ikinci fıkrada yazılı geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya
tekrar kanuni seviyesine kadar getirmeye yetkilidir (KVK, m. 32/3).
Kanunun 23’üncü maddesine göre vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi
oranını karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler itibarıyla kara, deniz ve hava ulaştırma kurumları için
ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir katını
geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir (KVK, m. 32/4).
Devir hükümleri kapsamında (KVK, m.19/f.1) birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve
fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde
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sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu
kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere,
üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak
üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını,
sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek
teknolojili ürün üreten veya imalâtçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir (KVK, m. 32/5).

11.6.2. Esas Tarife
Kurumlar vergisi tarifesi tek oranlı (düz veya sabit oranlı) bir tarifedir. Ortalama vergi
oranı %20’dir. Bu tarife yapısında, matrahın (safi kurum kazancının) her düzeyinde ortalama
ve marjinal vergi oranları sabit kalır.

11.6.3. Diğer Tarifeler
Kurumlar vergisinde ortalama vergi oranı %20 olmakla birlikte, tevkif (kesinti) yolu ile
alınan kurumlar vergisinde ve indirimli kurumlar vergisinde farklı oranlar uygulanmaktadır.
Farklı oran uygulanan hallerde de tarife yapısı tek (düz, sabit) oranlı yapısını muhafaza eder.

11.6.4. İndirimli Kurumlar Vergisi
Kanunda, yatırımların teşviki amacıyla 28 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra gelir vergisi mükelleflerine de uygulanacak
indirimli bir tarifeye de yer verilmiştir.
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt
işleri, 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun
kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç
olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik
belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen
işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur (KVK, m. 32/A-f.1).
Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden
vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam
yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın
tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı
hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen
yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınır (KVK, m. 32/A-f.2).
Bakanlar Kurulu;
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a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya
sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar
itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize sanayi bölgeleri, Gökçeada ve
Bozcaada’da yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kültür ve turizm koruma
ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini
belirlemeye,
b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma
katkı oranını %55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise
% 65’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını %90’a kadar indirimli
uygulatmaya,
c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı
tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım
harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde
edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını
kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar
artırmaya,
ç) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım,
patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca
sınırlandırmaya
yetkilidir (KVK, m. 32/A-2).
Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda,
toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli
vergi oranı uygulanır (KVK, m. 32/A-f.3).
Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda
izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın
ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi
yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına
(devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama
sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş
tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen
faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır (KVK, m. 32/A-f.4).
Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit
edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur (KVK, m. 32/A-f.5).
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları
yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen
işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın
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tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci fıkranın (c) bendi uyarınca indirimli
vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir (KVK, m. 32/A-f.6).
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli
vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı
koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır (KVK,
m. 32/A-f.7).

11.7. Mahsuplar
11.7.1. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen
kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu kazançlar
üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir (KVK, m.33/1).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kontrol edilen yabancı kurum kazancına ilişkin 7’nci
maddesinin uygulandığı hallerde, yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar
vergisi benzeri vergiler, kontrol edilen yabancı şirketin Türkiye’de vergilendirilecek kazancı
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, m.33/2).
Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının
%25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye’de
ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak
oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı
tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir. Kazanca ilave edilen kâr payı, bu kazançlar
üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle
dikkate alınır (KVK, m.33/3).
Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye’de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek
tutar, hiç bir surette yurt dışında elde edilen kazançlara kanunun 32’nci maddesinde belirtilen
kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu sınır dahilinde,
ilgili bulunduğu kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap
döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap
dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir (KVK, m.33/4).
Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması
halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen
vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir. İndirilecek tutar,
yurt dışında elde edilen kazançlara kanunun 32’nci maddesinde belirtilen geçici vergi oranının
uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz (KVK, m.33/5).
Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk
elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı
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nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede
ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemez (KVK, m.33/6).
Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini
gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı
ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, kanunun 32’nci maddesindeki kurumlar vergisi
oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu
suretle hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu
belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir (KVK, m.33/7).
Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu
belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun
anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanır (KVK, m.33/8).
Yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların genel sonuç
hesaplarına intikali esnasındaki kur uygulanır (KVK, m.33/9).

11.7.2. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
Beyannamede gösterilen kazançlardan, kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasına ve
30’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat
sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç
ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir (KVK, m.34/1).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre vergi kesintisi
yapılan kurum kazancından kâr payı alan kurumlar, aldıkları kâr payının içerdiği kesintiyi
mahsup edebilirler. Mahsup edilecek tutar, ele geçen net kâr payının geçerli kesinti oranı
kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanır (KVK, m.34/2).
Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden kanunun 30’uncu
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin Türkiye’deki beyannameye
dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
Ancak mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan
kazancına isabet eden kurumlar vergisini aşamaz (KVK, m.34/3).
Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelirler üzerinden kesinti yoluyla
ödenmiş vergilerin bulunması halinde bu vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi
tutarından da mahsup edilebilir. İlgili hesap dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici verginin
sadece ödenen kısmı yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir (KVK, m.34/4).
Burada belirtilen sınırlar dahilinde mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durum vergi dairesince mükellefe
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yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl
içinde başvurusu halinde kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvurmayan mükelleflerin bu
farktan doğan alacakları düşer (KVK, m.34/6).
Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna,
yeminli malî müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri
belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya
ödemeyi yapanın hukukî statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabilir (KVK, m.34/7).
Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar
vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya re’sen yapılan
tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi
dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması
aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz. (KVK, m.34/8).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
belirtilen fon ve ortaklıklar, aynı bentte yer alan kazançların elde edilmesi sırasında, kanunun
15’inci maddesi uyarınca kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi
dairesine ödenmiş olmak şartıyla, kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum
bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilirler. Mahsup edilemeyen kesinti
tutarı mükellefin başvurusu halinde red ve iade edilir (KVK, m.34/9).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dar mükellef kurumlar vergisinin tarhı, beyanı ve mahsup ilkelerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Dar mükellefiyete tabi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve
iratları nasıl tespit edilir?
a) Bilanço esasına göre
b) İşletme hesabı esasına göre
c) Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre
d) Gelir Vergisi Kanunu’nun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümlerine göre
e) Basit usulde
2) Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum kazancı nasıl
hesaplanır?
a) Basit usulde
b) İşletme hesabı esasına göre
c) Hasılata ortalama emsal oranlarının uygulanması ile
d) Bilanço esasına göre
e) Maliyet bedeli esasına göre
3) Özel beyanname ile bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi
nedir?
a) Geçmiş takvim yılı
b) Takvim yılının üçer aylık dönemleri
c) Takvim yılının altışar aylık dönemleri
d) Birer aylık dönemler
e) Kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün
4) Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde yıllık beyanname ne zaman
verilir?
a) Ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde
b) Ülkeyi terkten sonraki 15 gün içinde
c) Nisan ayının sonuna kadar
d) Mart ayının sonuna kadar
e) Ülkeyi terk etmesinden sonraki bir ay içinde
5) Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlarda vergi tevkifatının matrahı
nedir?
a) İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar
vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar
b) İndirim ve istisnalar düşüldükten sonraki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi
düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar
c) İndirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi
düşüldükten sonra kalan kısım
d) İndirim ve istisnalar düşüldükten sonraki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi
düşüldükten sonra kalan kısım
e) Kurum kazancının ana merkeze aktarılan kısmının yarısı
6) Dar mükellefiyette taşınmazların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve
iratlarda tarh yeri neresidir?
a) Mükellefin gelir vergisi bakımından bağlı bulunduğu yer vergi dairesi
b) Mükellefin işyerinin bağlı bulunduğu yer vergi dairesi
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c) Taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesi
d) Mükellefin yerleşim yerinin (ikametgâhının) bulunduğu yer vergi dairesi
e) Mükellefin katma değer vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi
7) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel
beyanname verilmeyen hallerde vergilendirme dönemi hangisidir?
a) Takvim yılının birer aylık dönemleri
b) Vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler
c) Takvim yılının üçer aylık dönemleri
d) Bir takvim yılı
e) Geçmiş takvim yılı
8) Dar mükellefiyette muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar
vergisi ne zaman ödenir?
a) Beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
b) Beyannamenin verildiği ayı izleyen ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar
c) Beyannamenin verildiği ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar
d) Beyannamenin verildiği ayın yirmi birinci günü akşamına kadar
e) Beyannamenin verildiği ayın yirminci günü akşamına kadar
9) Kurumlar vergisi tarifesi nasıl bir tarifedir?
a) Tek (düz veya sabit) oranlı
b) Artan oranlı
c) Azalan oranlı
d) Tersine artan oranlı
e) Azalan artan oranlı
10) Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumlarda tarhiyatın muhatabı kimdir?
a) Kurumun ana merkezdeki mali işler müdürü
b) Türkiye’deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri, yoksa kazanç ve
iratları yabancı kuruma sağlayanlar
c) Kurumun yönetim kurulu
d) Kurumun genel müdürü
e) Kurum tüzel kişiliği
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12.1. Genel Açıklama
12.1.1. Katma Değer Vergisinin Tanımı Ve Nitelikleri
Katma değer vergisi, üretimden tüketime kadar olan ekonomik sürecin her aşamasında
mal ve hizmet hareketlerini konu alan, dolaylı, yayılı ve safi nitelikli bir genel harcama (genel
tüketim) vergisidir. Bu vergi işlem (muamele) vergileri grubunda yer alır. Katma değer
vergisinin, matrahının kapsamına göre gayrisafi hasıla tipi, gelir tipi ve tüketim tipi olmak üzere
üç tipi bulunmaktadır. Dünyada yaygın olarak tüketim tipi katma değer vergisi
uygulanmaktadır. Türkiye’de başlangıçta gelir tipi, daha sonra ise tüketim tipi katma değer
vergisi benimsenmiştir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda verginin
hesaplanmasında ön vergi indirimi yöntemi kabul edilmiştir. Buna göre, belli bir vergilendirme
döneminde, vergiye tabi teslim ve hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergileri
toplamından, aynı dönemde, girdiler dolayısıyla hesaplanan katma değer vergileri toplamının
indirilmesi sonucunda bulunan tutar, o dönemde oluşan katma değerin vergisi olarak matrahı
ile birlikte vergi dairesine beyan edilerek ödenir.

12.1.2. Katma Değer Vergisinin Tarihçesi
Katma değer vergisi düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya atılmıştır. Vergi
ilk defa, 1954 yılında Fransa’da uygulanmaya başlanmıştır. Giderek yaygınlaşan katma değer
vergisi Avrupa Birliği tarafından da benimsenmiştir. Türkiye’de katma değer vergisine geçiş
ile ilgili ilk çalışmalar 1950’li yıllardan itibaren başlamış olmakla birlikte, kanunun yürürlüğe
girmesi 1985 yılı başında gerçekleşebilmiştir102.

102 Katma değer vergisine geçiş nedenleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Genel Gerekçesi’nde
şu şekilde açıklanmaktadır:
“Mal ve hizmetler üzerinden alınan ve harcama vergileri sistemini oluşturan yürürlükteki istihsal vergisi, nakliyat
vergisi, PTT hizmetleri vergisi, şeker istihlâk vergisi, ilân ve reklâm hizmetleri vergisi ve işletme vergisi bir bütün
olarak ele alındığından ahenkli ve müşterek bir yapıya sahip olmadıkları görülmektedir. Bu özellikleri nedeniyle,
ekonomik hedeflere ulaşmayı güçleştirmekte ve istenmeyen farklı vergi yükleri meydana getirmektedir. Sistemin
temel bir değişikliğe tabi tutularak günümüz ekonomik, mali ve sosyal gereklerine uygun duruma getirilmesi
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yıllık programlarda ilke olarak benimsenmiş olup, bu konuda katma değer
vergisi sistemine geçilmesi çözüm olarak öngörülmüştür. Katma değer vergisi sistemine geçilmekle;
1. Bu vergi sisteminin ekonomik olaylara karşı tarafsız ve vergi yükü açısından nötr olan özelliği nedeniyle halen
yürürlükte bulunan muamele vergilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri giderilecektir.
2. 1950’lerde Gelir ve Kurumlar Vergisi alanında yapılan köklü değişikliklere paralel olarak harcama vergilerli
sisteminde de düzenlemeler yapılmış olacak ve böylece iki sistemin işleyişinde sağlanması zorunlu olan
fonksiyonel bağlar kurulmuş olacaktır.
3. Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin ve özellikle ihracatımızın geliştirilmesi açısından da yarar sağlayacaktır.
Bununla beraber, tasarı hazırlanırken ülkemizin bugünkü ekonomik ve sosyal yapısına ve idarenin bünyesine
uygun, ihtiyatlı ve gerçekçi birr tutum içinde hareket edilmiştir. Zira bir verginin teknik olarak modern olması
kadar, uygulanabilir ve ekonomik ve sosyal gerçeklerimizle bağdaşır olması gerekir.
Muamele vergileri arasında yer alan katma değer vergisi, harcamaların vergilendirilmesi alanında günümüzde
ulaşılmış olan en ileri aşama olup, modern bir vergilendirme tekniğine sahiptir….”
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12.2. Katma Değer Vergisinin Konusu
Mal teslimi, hizmet ifası ve mal ve hizmet ithalâtı ile kanunda sayılan bazı işlemler
katma değer vergisine tabidir. Katma değer vergisinin konusunu oluşturan işlemler kanunda şu
şekilde belirtilmiştir (KDVK, m. 1/1).
1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalâtı,
3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon
hizmetleri,
b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve 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 ile 5300 sayılı Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil
ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,
e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
f) Gelir Vergisi Kanunu‘nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması
işlemleri,
g) Genel ve özel 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.
Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği
Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanunu’nda açıklık bulunmadığı
hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir
(KDVK, m. 1/2).
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Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması,
bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları,
ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup
olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye engel teşkil etmez (KDVK, m.
1/3).
İthalâtın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından
yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye
tesir etmez (KDVK, m. 1/4).

12.2.1. Teslim Ve Teslim Sayılan Haller
Mal teslimi işlemlerinin yanı sıra teslim sayılan bazı işlemler de katma değer vergisinin
konusu kapsamında yer almaktadır.
Teslim
Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce,
alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir (KDVK, m. 2/1).
Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii
teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde,
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir
(KDVK, m.2/1).
Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme
akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi
halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir (KDVK, m. 2/2).
Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir
(KDVK, m. 2/3). Kanun koyucu, bu gibi enerji dağıtımlarını hizmet ifası olarak değil, mal
teslimi olarak kabul etmiştir.
Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu
hallerde teslim bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı
cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı
hüküm uygulanır (KDVK, m. 2/4).
Malların mallarla mübadele edilmesini ifade eden trampa, iki teslim edeni bulunması
nedeniyle iki ayrı teslim hükmündedir (KDVK, m. 2/5).
Teslim sayılan haller
Kanun koyucu teslim olmayan bazı halleri de teslim sayarak verginin konusuna dahil
etmiştir.
Aşağıdaki haller teslim sayılır (KDVK, m. 3):
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a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki
amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye,
hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi
ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,

vergiden istisna edilmiş olan mallar için her

c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,

12.2.2. Hizmet Ve Hizmet Sayılan Haller
Hizmet
Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalâtı dışında kalan işlemlerdir (KDVK,
m. 4/1-1).
Bu işlemler; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak,
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı
taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir (KDVK, m. 4/1-2).
Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların
her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler
(KDVK, m. 4/2).
Hizmet Sayılan Haller
Esasen burada bir hizmet ifası söz konusu olmamakla birlikte, yapılan işlem hizmet
sayılarak verginin konusuna dahil edilmektedir.
Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların
karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır (KDVK, m. 5).

12.2.3. İthalât
Yabancı ülkelerden, başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti’nin mali sınırları dışında
kalan ülke ve bölgelerden mal ve hizmet alınması olarak tanımlanabilecek olan ithalât,
Türkiye’de yapılan teslimi ifade ettiğinden katma değer vergisinin konusu kapsamında yer
almaktadır. Varış ülkesinde vergilendirme ilkesi gereğince, mal ve hizmetler dış pazarlardan
vergisiz olarak gelip Türkiye’de katma değer vergisine tabi tutulurlar. Bu şekilde alınan vergiye
“ithalde alınan katma değer vergisi” denir.

12.2.4. İşlemlerin Türkiye’de Yapılması
Katma değer vergisinde milletlerarası özel hukuk ilkelerinden kanunların mülkiliği
(yersellik) ilkesi uygulanmaktadır. Türkiye’de yapılan kanunda sayılan işlemler katma değer
vergisine tabidir.
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İşlemlerin Türkiye’de yapılması; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını ya da
hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade eder
(KDVK, m. 6).

12.3. Katma Değer Vergisinin Mükellefi
Katma değer vergisinin mükellefi, vergini konusuna giren işlemleri yapanlardır.
Kendisine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen nihai tüketici ise, vergi yükünü taşımakla
birlikte katma değer vergisinin mükellefi değil, yüklenicisi veya taşıyıcısıdır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda mükellefler aşağıdaki şekilde sayılmıştır (KDVK, m.
8/1):
1) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
2) İthalâtta mal ve hizmet ithal edenler,
3) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
4) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
5) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
6) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler
veya gösterenler,
7) Gelir Vergisi Kanunu‘nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya
verenler,
8) 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 zorunluluk, kanuna göre
borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de
geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve
esaslara göre ilgililere iade edilir (KDVK, m. 8/2).

12.4. Katma Değer Vergisinde Vergi Sorumlusu
Kanun bazı teknik nedenlerle ve vergi güvenliğini sağlama amacıyla bazı kişi ve
kurumları vergi sorumlusu olarak tanımlamıştır.
Kanunda aşağıdaki vergi sorumluluğu hallerine yer verilmektedir (KDVK, m. 9).
1) Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının
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emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.
2) Fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz
hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi,
belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.
Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu
mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre
verilir.Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde,belgesi ibraz edilemeyen mal
ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer
vergisi,alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir.Bu tarhiyata vergi ziyaı
cezası uygulanır.
Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi
inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan
vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz.
3) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün
senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer
vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur.

12.5. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
12.5.1. Tanım
Genel olarak katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay, vergi konusuna giren mal
teslimi ve hizmet ifası işlemlerinin mükelleflerce yapılmasıdır.

12.5.2. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelme Zamanı
Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana gelme, dolayısıyla
mükellefiyetin doğma zamanı çeşitli durumlara göre ayrı ayrı düzenlenmiştir.
1) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
2) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler
verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri
belgelerin düzenlenmesi,
3) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda
mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
4) Komisyoncular aracılığı ile veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların
alıcıya teslimi,
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5) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın
nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
6) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında
bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
7) İthalâtta, Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin
başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,
8) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta
gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,
9) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün
senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi.
anında meydana gelir (KDVK, m. 10).
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinde genel kural, malın teslimi veya hizmetin
yapılmasıdır. Diğer işlemleri ise bu genel kuralın özel uygulama yerleri olarak kabul etmek
gerekir.

12.6. Katma Değer Vergisinde İstisnalar
12.6.1. İstisna Türleri
12.6.1.1. İhracat İstisnası
a- Mal ve Hizmet İhracatı
Genel olarak dolaylı vergilerde ve dolayısıyla katma değer vergisinde varış ülkesinde
vergilendirme ilkesi kabul edildiğinden mal ve hizmetler ihraç edildikleri ülkelerde vergiye tabi
tutulurlar. İhraç konusu mal ve hizmetler ihraç aşamasına kadar yüklendikleri vergi yükünden
arındırılarak dış pazarlara vergisiz olarak gönderilirler.
Katma değer vergisinden istisna edilen teslim ve hizmetler şunlardır (KDVK, m.11/1):
1) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı
olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için
Türkiye’de verilen roaming hizmetleri,
2) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri
mallar. Bu malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın
çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen katma değer vergisi iade olunur.
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Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık
faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere
katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer
vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.
5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan
sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak Vergi Usul
Kanunu’nun 232’nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki
mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade olunur.
3) İhraç edilmek şartıyla imalâtçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait
katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak
ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay
içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan
vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil
olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen
mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesine
göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun istisna edilmiş işlemlerde indirime ilişkin 32’nci maddesi hükmü
uygulanmaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalâtçılara iade edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen
mala ilişkin imalâtçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalâtçı aleyhine matrahta
meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalâtçılara iade edilmesi gereken katma değer vergisi,
ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı,
mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle
hesaplanır.
İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde
gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün
içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığı’nca veya bakanlığın uygun görmesi halinde
vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

287

Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını;
ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki
işlemler ve vergi alacağının güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli görülen hallerde
sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı
asgari miktarları tespite yetkilidir (KDVK, m. 11/2).
b-İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler
Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş
olmalıdır (KDVK, m. 12/1):
1) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili
gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi
edilmelidir.
2) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nden çıkarak bir dış ülkeye
veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim
konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar
veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu
değiştirmez.
Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye,
konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak
sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığı’nın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca belirlenen
esaslara uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve
hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo
işleticisi de müteselsilen sorumludur.
Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan
alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren
şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi
için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır (KDVK, m.12/2);
1) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki
şartlar yerine getirilmiş olmalıdır (KDVK, m.12/3);
1) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.
2) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.
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12.6.1.2. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal
Güvenlik Harcamaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır (KDVK, m. 13):
1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer
tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla
yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu
araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve
bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve
araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve
hizmetler,
2) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
3) Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu
hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere
yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara
bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler,
4) Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat
teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları (Şu kadar ki,
yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan
vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında
alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini
gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).
5) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının
inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile
genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,
6) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne milli savunma ve iç güvenlik
ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze
ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların
araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve
modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan
kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler,
7) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan malların,
Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi,
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8) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün
senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ürün senedi alım-satımı
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi.

12.6.1.3. Taşımacılık İstisnası
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır (KDVK, m.14/1).
Bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan
mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır (KDVK, m.14/2).
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon,
çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin
standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında
yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır (KDVK, m.14/3).

12.6.1.4. Diplomatik İstisnalar
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır (KDVK, m. 15/1):
1) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan
teslim ve hizmetler,
2) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve
bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler.

12.6.1.5. İthalât İstisnası
Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır (KDVK, m. 16/1):
1) Bu kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,
2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesinin [(5) numaralı fıkrasının (a)
bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] geçici ithalât ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya
ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali,
(Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından
yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanunu’nun 168, 169 ve 170’inci maddelerinde
belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalât istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla
ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu
miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır),
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3) Gümrük Kanunu’ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve
serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,
Gümrük Kanunu’na göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli
kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir
(KDVK, m. 16/2).

12.6.1.6. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Kanunda; kültür ve eğitim, sosyal, askeri amaçlı istisnalarla diğer bazı istisnalara da yer
verilmektedir (KDVK, m. 17).
a-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 tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı
dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan
vakıfların;
1) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları
teslim ve hizmetleri,
2) 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,
b-Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:
1) 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 engelli bakım ve huzurevleri, parasız
fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri
kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve
tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler,
2) 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim
hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci
Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından
bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, üniversite ve
yüksekokullarda ise % 50’sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,
kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci
fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet
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ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddelerinin teslimi,
3) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile
yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve
kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve
hizmetler,
4) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli
taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak
üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin
uygulanması kapsamında yapılacak teslimler.
İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.
5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen
görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu
hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu
taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç),
c-Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar:
Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla
gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri,
askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve
hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 70’inci maddesinde
belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri.
ç-Diğer İstisnalar:
1) Gelir Vergisi Kanunu‘na göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen
mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
2) Gelir Vergisi Kanunu‘na göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı
kanunun 66’ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan
teslim ve hizmetler,
3) Gelir Vergisi Kanunu‘nun 81’inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar
Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna
edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (a) bendi
hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden
mükelleflerce
yüklenilen
ve
indirilemeyen
vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen
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kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak
şekilde indirim konusu yapılır.),
4) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile Sağlık
Bakanlığı’na bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı
Gelir Vergisi Kanunu‘nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
5) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının
sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 7’nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı
sağlama işlemleri,
6) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
7) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’na göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve
borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi,
tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen
finansman hizmetleri dahil), varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
8) Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan
ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler
ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,
9) Serbest bölgelerde verilen hizmetler,
10) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması
hizmetleri,
11) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla
oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri,
12) 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar,
özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu
alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile
aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında
yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal
ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,
13) Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı
dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan
mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla
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yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi,
Bu istisna, işlem bedelinden fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır.
14) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne verilen haber hizmetleri.
15) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği
gümrüklü sahalarda; ithalât ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında
işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan
işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması,
16) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni
ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yapılan arsa ve arazi
teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle
gerçekleşen devir ve teslimler,
17) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve
kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan
satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin
yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı
hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınır.
Belli koşullar dahilinde varlık kiralama şirketlerine ve finansal kiralama şirketleri,
katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak
hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam
yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama
şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının
aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.
18) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her
türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.
19) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinde tanımlanan konut
finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman
kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere
teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut
finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları
tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil).
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20) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen
ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13
üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas
borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan
ticaret borsaları aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler
bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz).
21) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve
sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve
hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri.
İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve hakların iktisabında
yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer
vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınır.
22) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu
tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler.
23) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve
taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi
sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın
kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.
İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin
yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
dikkate alınır.
24) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve
geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan patentli veya faydalı model
belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı (Bu kapsamda
vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu KDVK, m. 30/f.1/a hükmü uygulanmaz).

12.6.2. İstisnadan Vazgeçme
Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda
bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin
dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır.
Şu kadar ki, mükellefiyet devam etmekte olan işlemleri kapsamaz. Bunlarda istisna devam eder
(KDVK, m. 18/1).
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Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan
vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim
ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci
maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın
(e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında istisnadan vazgeçme hükümleri uygulanmaz (KDVK,
m.18/2)103.
İstisnadan vazgeçmek isteyenlerin talepleri üzerine, vergi dairesince, talep tarihinden
itibaren mükellefiyet tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe
mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten
çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır
(KDVK, m. 18/3).

12.7. Katma Değer Vergisinin Tarhı
12.7.1. Genel Açıklama
Katma Değer Vergisi, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükellefin yazılı beyanı
üzerine tarh olunur (KDVK, m.40/1).
Vergi sorumluluğunun öngörüldüğü hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla
sorumlu tutulan vergi sorumlusu tarafından yapılır (KDVK, m. 40/2).
Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler
de beyanname vermek zorundadırlar (KDVK, m. 40/3).

12.7.2. Katma Değer Vergisi Matrahının Tespiti
12.7.2.1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir
(KDVK, m. 20/1).
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 (KDVK, m. 20/2).

103 Vazgeçilemeyecek bu istisnalar; kültür ve eğitim amaçlı istisnalar, sosyal amaçlı istisnalar, askeri amaçlı
istisnalar, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlere ilişkin istisnalar ve sigorta aracılarının
sigorta şirketlerine yaptığı sigorta işlemlerine ilişkin istisnalar ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin
(24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerine ilişkin istisnalardır.
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Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde
tarife ve bilet bedeli katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca
intikal ettirilmez (KDVK, m. 20/3).

12.7.2.2. İthalâtta Matrah
İthalâtta, verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır (KDVK, m. 21):
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- İthalât sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
c- Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden
vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

12.7.2.3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
İkametgâhı, 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 gözönüne alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye
Bakanlığı yetkilidir (KDVK, m. 22).

12.7.2.4. Özel Matrah Şekilleri
Özel matrah şekilleri şunlardır (KDVK, m. 23):
a- Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya
katılma bedeli,
b- At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma
karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği yerlere giriş karşılığında alınan bedel,
c- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların
katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar düzenlenmesi ve gösterilmesinde
bunların icra edildiği yerlere giriş karşılığında alınan bedel ile bu yerlerde yapılan teslim ve
hizmetlerin bedeli,
d- Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli
ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün
senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son
işlem gördüğü borsada oluşan değeri,
e- Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve
ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.
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Maliye Bakanlığı işin niteliğini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye
yetkilidir.

12.7.2.5. Matraha Dahil Olan Unsurlar
Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir (KDVK, m. 24):
a- Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve
boşaltma giderleri,
b- Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim,
harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,
c- Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında
sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

12.7.2.6. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar
Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir (KDVK, m.25):
a- Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari
teamüllere uygun miktardaki iskontolar,
b- Hesaplanan katma değer vergisi.

12.7.2.7. Döviz ile Yapılan İşlemler
Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği
andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk
parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye Bakanlığı belirler (KDVK, 26).

12.7.2.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi
paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal
ücretidir (KDVK, m. 27/1).
Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu
düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal
bedeli veya emsal ücreti esas alınır (KDVK, m. 27/2).
Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur
(KDVK, m. 27/3). Emsal bedeli veya ücretinin bulunmasında, sıra ile Vergi Usul Kanunu’nun
267’nci maddesinde yer alan ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası veya takdir esasından
uygun olan ölçü uygulanır.
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Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare
giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir (KDVK, m.
27/4).
Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife
varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz (KDVK, m. 27/5).

12.7.3. Katma Değer Vergisinin Tarifesi
Katma değer vergisinde, kurumlar vergisinde olduğu gibi tek oranlı (düz veya sabit
oranlı) vergi tarifesi tipi kabul edilmiştir. Matrahın her düzeyinde ortalama ve marjinal vergi
oranlarının sabit kaldığı bu tarife tipinde, matrah arttıkça hesaplanan vergi miktarı artmakla
birlikte oran değişmemektedir.
Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu
oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1 ‘e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal
ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi
değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye
yetkilidir (KDVK, m. 28).
Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak, % 18’lik bir genel oran ile tek tek sayılarak
belirtilen bazı mal ve hizmet gruplarına uygulanmak üzere % 1 ve % 8’lik iki indirimli oran
belirlemiştir.

12.7.4. Katma Değer Vergisinde İndirim
12.7.4.1. İndirilecek Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisinin en önemli özelliklerinden biri indirim mekanizmasına sahip
olmasıdır.
Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki
vergileri indirebilirler (KDVK, m. 29/1):
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,
c- Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde
vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura
ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin
vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu
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takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28’inci
madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili
olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı
Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta
prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner
sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya
özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri
mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade
edilemeyen vergi, izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda
sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi Maliye
Bakanlığı’nca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibariyle, yılı içinde
nakden iade edilebilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile
sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi
kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye
Bakanlığı, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir (KDVK, m.29/2).
İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili
vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir (KDVK,
m.29/3).
Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi
mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları
düzenlemeye yetkilidir (KDVK, m.29/4).

12.7.4.2. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinden indirilemez (KDVK, m. 30/1):
a-Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet
ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan
katma değer vergisi,
b- İşletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi
(faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç),
c- Zayi olan mallara ait katma değer vergisi (deprem, sel felaketi ve Maliye
Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar
hariç),
d- Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul
edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi. (KVK, m.13’e göre, transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile GVK, m.41/f.1,b.5’e göre işletme
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aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi
hariç).

12.7.4.3. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11, 13, 14 ve 15’inci maddeleri ile 17’nci maddenin
(4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri
üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut
olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen
katma değer vergisi, Maliye Bakanlığı’nca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara
iade olunur (KDVK, m.32/1).
Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta
prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner
sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya
özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin
borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabilir (KDVK, m.32/2).

12.7.4.4. Kısmi Vergi İndirimi
Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı
tanınmayan işlemlerin bu arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
katma değer vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu
yapılır (KDVK, m.33).

12.7.4.5. İndirim İçin Belgelendirme ve Kayıt şartı
Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış
faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu
vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir (KDVK, m.34/1).
Katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek
görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük
Bakanlığı’nca tespit olunur (KDVK, m.34/2).

12.7.4.6. İade, Vazgeçme Gibi Nedenlerle Matrah ve İndirim
Miktarlarının Değişmesi Halinde Yapılacak İşlemler
Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair
sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan
mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı
bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem
içinde düzeltilir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin
defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır (KDVK, m.35).
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12.8. Vergilendirme Usulü
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda vergilendirmede gerçek usul kabul edilmiştir. Aksine
hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler (KDVK, m.37).

12.9. Vergilendirme Dönemi Ve Beyan Esası
12.9.1. Vergilendirme Dönemi
Katma değer vergisinde 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
(KDVK, m. 39/1).
Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:
- Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
- İthalât, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük
bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır (KDVK, m. 39/2).
Maliye Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme
dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı
takvim yılı içinde olması şartı aranmaz (KDVK, m. 39/3).

12.9.2. Beyan Esası
Katma değer vergisi, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı
beyanları üzerine tarh olunur (KDVK, m. 40/1).
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen vergi sorumluluğu
hallerinde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır (KDVK, m.
40/2).
Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler
de beyanname vermek zorundadırlar (KDVK, m. 40/3).
İthalâtta alınan katma değer vergisi, 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 katma değer vergisi
mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine tarh olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas
alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi
gereklidir (KDVK, m. 40/4).
Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 1’inci
fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler
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için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri
kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir (KDVK, m. 40/5).
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar
ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler (KDVK, m. 41/1).
Katma değer vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile
yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili
gümrük idaresine verilir (KDVK, m. 41/2).
İşi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen
ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir (KDVK, m. 41/3).

12.10. Tarh İşlemi
12.10.1. Tarh Yeri
Katma değer vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur
(KDVK, m.43/1).
Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, katma değer
vergisi, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur
(KDVK, m.43/2).
Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, katma değer vergisi beyan
üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur (KDVK, m.43/3).
İthalde alınan katma değer vergisi ilgili gümrük idaresince tarh olunur (KDVK, m.43/4).
İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından
motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit
taşımacılığa ait katma değer vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarh olunur (KDVK, m.43/5).
Maliye Bakanlığı, faaliyetin gereğini gözönünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine
veya resen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir (KDVK, m.43/6).

12.10.2. Tarhiyatın Muhatabı
Katma değer vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur
(KDVK, m. 44/1).
Şu kadar ki:
a- Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere
ortaklardan herhangi biri,
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b- Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni merkez veya iş
merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzel kişilerde, bu kanuna göre vergi
kesintisi yapmakla sorumlu kişi; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın
bulunamaması halinde, mükellefin Türkiye’deki daimi temsilcisi, Türkiye’de birden fazla
temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği temsilci; tarhiyat tarihine kadar
böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi, daimi temsilci mevcut değilse
işlemleri mükellef adına yapanlar,
tarhiyata muhatap tutulurlar (KDVK, m. 44/2).

12.10.3. Tarh Zamanı
Katma değer vergisi beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse,
vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir (KDVK, m. 45).

12.11. Katma Değer Vergisinin Ödenmesi
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini, beyanname verecekleri ayın
yirmi altıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar (KDVK, m. 46/1).
İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir
(KDVK, m. 46/2).
Gümrük vergisine tabi olmayan ithalâta ve ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi
yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında
yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait katma değer vergisi, bu işlemlere ait özel
beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir (KDVK, m. 46/3).
Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi, tarh
süresi içinde ödenir (KDVK, m. 46/4).
Maliye Bakanlığı, işlemin mahiyetini gözönünde tutarak katma değer vergisinin
işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir (KDVK, m. 46/5).

12.12. Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisi
İthal sırasında alınan katma değer vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir (KDVK,
m. 47).
Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda
sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergileri hakkında Gümrük
Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılır. Ancak, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın
serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine
ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu
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sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili
gereken katma değer vergisinden düşülür (KDVK, m. 48/1).
İthal edilen eşya ile ilgili olarak; katma değer vergisinden müstesna olduğu halde
yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisi, indirim hakkına sahip
olmayan mükelleflere, Gümrük Kanunu’na göre iade olunur (KDVK, m. 48/2).
Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem
gören her türlü madde ve kıymetlere ait katma değer vergisi de aynı usule tabi tutulur (KDVK,
m. 49/1).
İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken
katma değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri
tespit etmeye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir (KDVK, m. 49/2).
Gümrükte tarh edilen katma değer vergisi, tarh sırasında hazır bulunan mükellefe,
kanuni temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap
olanlara tebliğ edilir bu tebliğ üzerine açılacak davalar için gümrük vergisinin tabi olduğu usul
ve esaslar uygulanır (KDVK, m. 50).
Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların
veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları
hakkında Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır
(KDVK, m. 51).
Gümrük vergisinin maktu olarak alındığı hallerde, tek ve maktu tarife, ithalde alınacak
katma değer vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur (KDVK, m. 52).

12.13. Katma Değer Vergisinde Belge Ve Kayıt Düzeni
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda geçen fatura ve benzeri belgeler tabiri Vergi Usul
Kanunu’nda düzenlenen belgeleri ifade eder (KDVK, m. 53).
Katma değer vergisi mükellefleri, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin
hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlerler (KDVK, m. 54/1).
Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır:
a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir
vergi miktarları,
b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre
mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,
c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi
miktarları,
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d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan
vergiler.
Emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap dönemi
sonunda mevcut emtiayı katma değer vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle tefrik edip
göstermeye mecburdurlar (KDVK, m. 54/1).

12.14. Vergi Teminatı
Mükelleflerin fabrika, imalâthane, ticarethane, şube, satış mağazası ve depolarında
mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya
rehnedilmiş olsa dahi, katma değer vergisi ile zam ve cezalarının teminatı hükmünde olup,
bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur (KDVK, m. 55).

12.15. Katma Değer Vergisinin Etikette Gösterilme Zorunluluğu
Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, katma değer vergisinin satış fiyatına
dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca
gösterilir (KDVK, m. 57/1).
Katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek
görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz (KDVK, m. 57/2).

12.16. Katma Değer Vergisinin Gider Kaydedilmemesi
Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma değer vergisi ile
mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde gider olarak kabul edilmez (KDVK, m. 58).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir genel tüketim vergisi olan KDV’nin konusu, mükellefi, vergi
sorumlusu, istisnaları, tarh işlemleri, beyanı ve ödenmesine ilişkin mevzuatı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi katma değer vergisinin özelliklerinden değildir?
a)Dolaylı vergidir
b)Yayılı vergidir
c) Safi niteliklidir
d) Subjektif (öznel) niteliklidir
e) Genel niteliklidir
2) Türkiye’de katma değer vergisi ne zaman yürürlüğe girmiştir?
a) 1950
b) 1960
c) 1975
d) 1985
e) 2002
3-Hangisi katma değer vergisinin konusunu oluşturan işlemlerden değildir?
a) Posta ve telefon hizmetleri
b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması
c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı
sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar düzenlenmesi, gösterilmesi
d) Boru hattı ile ham petrol ve gaz taşınması
e) Mal ve hizmet ihraç edilmesi
4) Katma değer vergisine egemen olan milletlerarası özel hukuk ilkesi hangisidir?
a) Şahsilik (kişisellik)
b) Mülkilik (yersellik)
c) Yerleşim yeri (İkametgâh)
d) Uyrukluk
e) Çıkış ülkesinde vergilendirme
5) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün
senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait katma
değer vergisinin ödenmesinden kim sorumludur?
a) Malın sahibi
b) Çiftçi
c) Komisyoncu
d) Lisanslı depo işleticisi
e) Ürünü depodan çeken
6) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında
vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelir?
a) Kullanıcıya teslim anında
b) Abonelik tesisi tarihinde
c) Dağıtıcıya teslim anında
d) Hizmetin ifa edildiği tarihte
e) Bunların bedellerinin tahakkuk ettirildiği tarihte
7) İstisnadan vazgeçme talepleri kabul edilenler kaç yıl geçmedikçe mükellefiyetten
çıkamazlar?
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a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl
8) Hangisi ithalâtta matrahın unsurlarından değildir?
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti
b) Gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf
olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri
c) İthalât sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar
d) Malın FOB değeri
e) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden
vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler
9) Hangisi katma değer vergisi matrahına dâhil değildir?
a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma
giderleri
b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay,
fon karşılığı gibi unsurlar
c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler
d) Servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler
e) Ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar
10) Hangi katma değer vergileri mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan
katma değer vergisinden indirilebilir?
a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası
ile ilgili alış belgelerinde gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan
katma değer vergisi
b) İşletmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisi
c) Zayi olan mallara ait katma değer vergisi
d) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği
yerlerdeki yangın sonucu elden çıkan mallara ait katma değer vergisi
e) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen
giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi
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13. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
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13.1. Genel Açıklama
13.1.1. Özel Tüketim Vergisinin Tanımı Ve Nitelikleri
Özel tüketim vergileri genel tüketim vergilerinin aksine, ekonomideki tüm mal ve
hizmetleri değil, belli malları konu alan vergilerdir. “Özel” olarak nitelendirilmelerinin nedeni
budur. Genel tüketim vergileri ve bir genel tüketim vergisi olarak katma değer vergisi, ilke
olarak, istisnalar dışında kalan mal ve hizmetlerin tamamını kapsarken, özel tüketim vergileri
sadece kanunda sayılanları kapsar. Başka bir deyişle, genel tüketim vergileri tam bir
vergilendirmeyi, özel tüketim vergileri ise tam bir vergilendirmeme halinin istisnalarını ifade
eder. Genel tüketim vergisinde vergi konusu dışında kalanlar istisna olarak sayılırken, özel
tüketim vergisinde vergi konusuna girenler tek tek sayılarak belirtilir.
Özel tüketim vergisi, dolaylı; üretimden tüketime kadar olan ekonomik sürecin bir
aşamasında alındığından toplu ve sadece kanunda tek tek sayılarak belirtilen malları konu
alması nedeniyle de özel nitelikli bir harcama (tüketim) vergisidir.
Özel tüketim vergisi, esasen pek çok vergiden oluşan bir vergiler grubunu ifade eder.
Vergilendirilen mallar bakımından malın cinsine göre vergi konuları ve mükellefler de
farklılaştırılmıştır. Özel tüketim vergisi genel olarak üç mal grubunu konu almaktadır. Bunlar;
sürümü yüksek olan mallar (petrol ve petrol türevleri, kimyasal maddeler gibi), motorlu araçlar
da dahil olmak üzere lüks olarak nitelendirilen mücevherat, elektrikli ve elektronik cihazlar,
beyaz eşya, kozmetik ürünleri gibi bazı mallar ve keyif verici ve alışkanlık yapıcı olarak
tanımlanan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü ve bazı alkolsüz içkiler gibi mallardır.
Özel tüketim vergisi kapsamındaki mallar incelendiğinde, bunların tamamının,
taleplerinin fiyat elastikiyeti düşük mallar olduğu görülür. Bazılarının talebini ise fiyat dışı
faktörlerin (sosyal statü, alışkanlık, bağımlılık, gelir gibi) belirlediği dikkate alındığında, bu
verginin talep düzenleyici bir amacının olmadığı görülür.
Özel tüketim vergisinin temel amacı mali (fiskal) amaçtır. Bununla birlikte, bu vergi,
çevre politikasına hizmet gibi bazı mali olmayan (ekstra fiskal) amaçların gerçekleştirilmesi
için de tercih edilmektedir. Mali anestezi ilkesine uygun olması, dolayısıyla asgari tepki ile
yüksek bir vergi hasılatı sağlayabilmesi de özel tüketim vergisinin bir başka tercih edilme
nedenidir.

13.1.2. Özel Tüketim Vergisinin Tarihçesi
Özel tüketim vergileri en eski vergiler arasında yer alır. Eski Mısır, Eski Yunan ve Roma
devirlerinde örneklerine rastlanmıştır. Adam Smith’in bira ve tütünden alınmasını önerdiği
vergi bir özel tüketim vergisidir.
06/06/2002 tarihinde kabul edilen 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
12/06/2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte,
kanunun yürürlüğe girmesinden önce özel tüketim vergisi niteliğine sahip olan; akaryakıt fiyat
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istikrar payı, akaryakıt tüketim vergisi, taşıt alım vergisi, ek taşıt alım vergisi, taşıt araçları
trafik tescil harcı, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 60’ıncı maddesine göre alınan ek vergi
alkollü içki ve tütün mamullerinden alınan savunma sanayi destekleme fonu, eğitim, gençlik,
spor ve sağlık hizmetleri vergisi, motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde alınan eğitime
katkı payı ve özel işlem vergisi, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerden alınan mera payı, taşıt
alım vergisinin ¼’ü oranında alınan çevre kirliliğini önleme fonu, toplu konut fonu, Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurumu payı, federasyonlar fonu gibi çeşitli
vergi, harç, pay ve fonlar uygulanmakta idi.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, bu ayrı ayrı düzenlenmiş bulunan özel
tüketim yükümlülüklerini tek bir kanunda bir araya getirerek sadeleştirmiştir.

13.2. Özel Tüketim Vergisinin Konusu
Özel tüketim vergisinin konusu kanuna ekli listelerde yer alan mal grupları için farklı
şekillerde belirlenmiştir.
Şöyle ki;
a) (I) sayılı listedeki malların, ithalâtçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından
teslimi,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların104 ilk iktisabı,
c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı
listelerdeki malların ithalâtı 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 (ÖTVK, m. 1/1)105.
Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde tanımlanan
eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’na ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun
uygulanmasında hüküm ifade etmez. Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında
veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan
değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır (ÖTVK, m. 1/2).

104 Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilidir (ÖTVK, m. 2/1-c).
105 Kanuna ekli listelerdeki mallar genel olarak şunlardır:
I Sayılı Liste: Petrol, petrol ürünleri, kimyasal maddeler.
II Sayılı Liste: Motorlu kara, hava ve deniz taşıtları.
III Sayılı Liste: Alkollü ve bazı alkolsüz içecekler; tütün ve tütün mamulleri.
IV Sayılı Liste: Havyar, kozmetik ürünleri, mücevherat, beyaz eşya, elektrikli ve elektronik alet ve cihazlar.
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13.2.1. İthalât
Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne girişidir
(ÖTVK, m. 2/1-a).

13.2.2. İlk İktisap
(II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak
üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti
yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması,
aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesidir (ÖTVK, m. 2/1-b).

13.2.3. Teslim Ve Teslim Sayılan Haller
Teslim, Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya
veya adına hareket edenlere devredilmesidir (ÖTVK, m. 2/1-e).
Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii
teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde,
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutad olduğu
hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır (ÖTVK, m. 2/2).
Aşağıdaki haller ise teslim sayılır (ÖTVK, m. 2/3):
a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa
olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye,
hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

13.3. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi
Özel tüketim vergisinin mükellefi;
(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
ile
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(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti
yapanlar106, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir
(ÖTVK, m.4/1).

13.4. Özel Tüketim Vergisinde Vergi Sorumlusu
Özel tüketim vergisinde vergi sorumluluğuna ilişkin hükümler, özel tüketim vergisinin
hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsamaması dışında, katma değer vergisinde vergi
sorumluluğuna ilişkin hükümlere büyük ölçüde paraleldir.
Özel tüketim vergisinde vergi sorumluluğu iki durumda öngörülmüştür:
İlk olarak; Maliye Bakanlığı mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni
ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde, vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilmektedir (ÖTVK, m. 4/2).
Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak
bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış
belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış
belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal
bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen
tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak
vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır. Ancak, belgesiz mal bulunduran
mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel
tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin
ceza aranmaz (ÖTVK, m. 4/3).

13.5. Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Özel tüketim vergisinde genel olarak vergiyi doğuran olay; vergi konusuna giren teslim,
ilk iktisap, ithal ve müzayede yoluyla satış gibi işlemlerin mükellefler tarafından yapılmasıdır.
Şöyle ki;
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 mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
hallerde, her bir kısmın teslimi,

106 Motorlu araç ticareti yapanlar, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal
edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığı’nca bu nitelikte
oldukları tespit edilenlerdir (ÖTVK, m. 2/1-d).
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d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların
alıcıya teslimi,
e) İthalâtta, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünün doğması,
ithalât vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,
vergiyi doğuran olaydır (ÖTVK, m. 3/1).
Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale
gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara
uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler
tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir (ÖTVK,
m. 3/2).

13.6. Özel Tüketim Vergisinde İstisnalar Ve İndirim
13.6.1. İstisna Türleri
13.6.1.1. İhracat istisnası
Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri, aşağıdaki şartlarla vergiden
müstesnadır (ÖTVK, m. 5);
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri;
ikametgâhı, 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 Bölgesi’nden 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.

13.6.1.2. Diplomatik istisna
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 (ÖTVK, m. 6).
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13.6.1.3. Diğer istisnalar
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda “diğer istisnalar“ adı altında çeşitli istisnalara yer
verilmiştir (ÖTVK, m. 7).
Buna göre;
1. (I) sayılı listede yer alan malların;
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Milli İstihbarat Teşkilâtı’nın 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 Kanunu’nun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu
bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,
2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
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,
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 dahil 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 dahil 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) Yukarıda 2/a,b,c’de belirtilen araçların aynı yerlerde belirtilen malûl ve engelliler
tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz
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hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya
çıkaran malûl ve engelliler tarafından,
3. Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,
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 Müdürlüğü’ne
teslimi veya bunlar tarafından ithali,
5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve özel 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 Kanunu’nun 167’nci
maddesinin (bazı istisnalar dışında) geçici ithalât ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen
eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın
ithali,
7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük
kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri
hükümlerinin uygulandığı mallar,
8. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 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, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden
hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya
babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,
9. Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve
2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulu’nca
belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurt
dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların
depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak
kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi (ÖTVK, m. 7/A, 1). (Maliye Bakanlığı’na,
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bu istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme, istisnayı vergi iadesi yöntemi ile uygulama yetkisi
verilmiştir (ÖTVK, m. 7/A, 2)), özel tüketim vergisinden müstesnadır.

13.6.2. Verginin Tecili
Katma değer vergisinde olduğu gibi, özel tüketim vergisinde de tecil-terkin hükümlerine
yer verilmiştir.
Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan
malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen
özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak
suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay
içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi
terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki
amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin
mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 51’inci maddesinde yer alan gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil
edilir. Ancak, tecil edilen verginin Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebepler
dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesine göre ilgili dönemler için
geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir (ÖTVK, m. 8/1).
İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi,
mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi
dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim
tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi
terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil
olunan vergi vade tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un
51’inci maddesinde yer alan gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek
şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle
ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesine göre ilgili dönemler için
geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir (ÖTVK, m. 8/1).
(III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya
ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine
kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir ÖTVK, m. 8/3).

13.6.3. Vergi İndirimi
Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde
kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre ödenecek
vergiden indirilir (ÖTVK, m. 9).
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13.7. Özel Tüketim Vergisinin Tarhı Ve Ödenmesi
13.7.1. Genel Açıklama
Özel tüketim vergisinden de beyannameye dayanan tarh usulü uygulanmaktadır. Vergi,
kanuna göre belirlenen matrah ve oranlar üzerinden mükelleflerin yazılı beyanlarına göre tarh
olunur.

13.7.2. Özel Tüketim Vergisi Matrahının Tespiti
13.7.2.1.Vergileme Ölçüleri ve Matrah
Özel tüketim vergisinde spesifik ve ad valorem ölçüler uygulanmaktadır (ÖTVK, m.
11). Şöyle ki;
1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre,
metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde
büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.
2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B)
cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;
a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir
alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için
her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,
b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan
sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı
içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan veya 50
gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan
oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.),
uygulanır.
3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin
matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç,
katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai
tüketicilere perakende satış fiyatıdır.
5. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre
hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B)
cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak
vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.
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Bakanlar Kurulu’na buradaki vergileme ölçülerini değiştirme yetkisi verilmiştir.

13.7.2.2. Oran veya Tutar
Özel tüketim vergisi, Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar
ve/veya oranlarda alınır (ÖTVK, m. 12/1,f.1). Bakanlar Kurulu’na oran ve tutarları kanunda
belirtilen sınırlar içinde değiştirme yetkisi verilmiştir.
(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her
hâlükârda bu malların imalâtçısının satış bedeli veya ithalâtta hesaplanan katma değer vergisi
matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz.
Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar
bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden
de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalâtçısının satış bedelinden
veya ithalâtta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz (ÖTVK, m. 12/1, f.2).

13.7.3. Özel Tüketim Vergisinin Tarifesi
Özel tüketim vergisinin tarifesi, ad valorem (değer esaslı) ve spesifik (miktar esaslı)
olmak üzere iki ayrı tipe göre düzenlenmiştir.
Tarifede matrah parasal tutarlar olabildiği gibi; kilogram, litre, metreküp, standart
metreküp, kilokalori, kap, ambalaj veya adet de olabilmektedir.

13.7.4. Beyan Esası
Özel tüketim vergisinde de gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde olduğu gibi,
matrah tespit veya tarh usulü olarak beyan esası kabul edilmiştir. Beyan usulünün
uygulanamadığı hallerde olağan dışı tarh usulleri olan ikmalen, re’sen ve idarece tarh usulleri
uygulanır.

13.7.5. Tarh İşlemi Ve Ödeme
Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh edilir.
Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığından tarhiyata ortaklardan herhangi birisi
muhatap tutulur. Ödemede ise, ortaklar müteselsilen sorumlu olurlar. Beyannamenin posta ile
gönderilmesi halinde, vergi, beyannamenin vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden
yedi gün içinde tarh edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi;
kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk on beş 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, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen
onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına
kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir (ÖTVK, m.
14/1).
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(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 (ÖTVK, m. 14/2).
İthalâtta alınan özel tüketim vergisi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük
mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle
mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya
çıkacak ihtilâflar için ithalât vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalât
vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalât 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 (ÖTVK, m. 14/3).
Kanunda Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığı’na da çeşitli yetkiler verilmiştir.
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 (ÖTVK, m. 14/4).
Maliye Bakanlığı; bu kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve
muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini gözönünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine
veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi
şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı
ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol
usulü ile tahsiline ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir
(ÖTVK, m. 14/5).

13.7.6. Özel Tüketim Vergisinin Belgelerde Gösterilmesi Zorunluluğu
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. Bu hüküm kanuna
göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de
geçerlidir (ÖTVK, m. 15/1).

13.7.7. Matrahta, Vergide Ve Mükellefiyette Değişiklikler Ve
Sonuçları
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II)
sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi
hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer
nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde
vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri
vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme
yapabilirler, bu vergiye mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede
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yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan
malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi
ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır (ÖTVK, m.
15/1).
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller
hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce
iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt
ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. Kanunun
7’nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından
bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak
elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz (ÖTVK, m. 15/2-a).
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren
beş yıl içinde 87.02 (otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife
pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup
edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına
kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için
geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır (ÖTVK, m. 15/2-b).

13.7.8. Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisi
İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalât
vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel
tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur (ÖTVK, m. 16/1).
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalât vergileri teminata
bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur (ÖTVK, m.
16/2).
Gümrükte özel tüketim vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç
alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde
yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı
Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden
hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda,
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalât vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara
göre para cezası kesilir (ÖTVK, m. 16/3).
(I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak
üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı’nca belirlenmek
suretiyle teminat alınır (ÖTVK, m. 16/4).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Özel Tüketim Vergisinin özelliklerini, konusunu, mükellefini, vergi
sorumlusunu, istisnalarını, vergileme ölçülerini, tarh işlemlerini, beyanını ve ödenmesini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi özel tüketim vergisinin özelliklerinden değildir?
a) Dolaylı vergidir
b) Yayılı vergidir
c) Harcama vergisidir
d) Belli bazı malları konu alır
e) Ekonomik sürecin tek aşamasında alınır
2) Özel tüketim vergisi kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a) 1950
b) 1960
c) 1975
d) 1985
e) 2002
3) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli II sayılı listede hangi mallar yer alır?
a) Petrol, petrol ürünleri, kimyasal maddeler
b) Motorlu kara, hava ve deniz taşıtları
c) Alkollü ve bazı alkolsüz içecekler; tütün ve tütün mamulleri
d) Havyar, kozmetik ürünleri, mücevherat
e) Beyaz eşya, elektrikli ve elektronik alet ve cihazlar
4) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi
doğuran olay ne zaman meydana gelir?
a) Malların alıcıya teslimi anında
b) Malların konsinyatöre teslimi anında
c) Mallaarın konsinyiye teslimi anında
d) Malların üretimi tamamlandığında
e) Malların satıcıya teslimi anında
5) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I)
sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından
tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Cumhurbaşkanı tarafından
belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Tecil olunan verginin terkin
edilmesi için, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç kaç
ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması gerekmektedir?
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 9 ay
e) 12 ay
6) (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı nedir?
a) Alış fiyatı
b) Emsal bedeli
c) Nihai tüketicilere perakende satış fiyatı
d) Perakendecilere satış fiyatı
e) Toptan satış fiyatı
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7) Adi ortaklıklarda özel tüketim vergisi tarhiyatının muhatabı kimdir?
a) Ortaklık
b) Ortakların tamamı
c) Müdür
d) Yöneticiler
e) Ortaklardan herhangi biri
8) Özel tüketim vergisi tarifesinin niteliği bakımından hangisi doğrudur?
a) Spesifik (Miktar esaslı)
b) Ad Valorem (Değer esaslı)
c) Spesifik ve Ad Valorem (Karma)
d) Artan oranlı
e) Tersine artan oranlı
9) Özel tüketim vergisinde esas olarak hangi matrah tespit usulü uygulanmaktadır?
a) İdarece takdir usulü
b) Tahrir usulü
c) Takdir usulü
d) Beyan usulü
e) Karine usulü
10) Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya kanun kapsamına giren vergiyi fatura
veya benzeri belgelerde gösterme hakkı bulunmadığı halde, düzenlenen bu tür belgelerde
özel tüketim vergisinin gösterilmesinin sonucu nedir?
a) Matrahın beyan edilmesi ve verginin ödenmesi gerekir
b) Beyan zorunluluğu yoktur
c) Bir dilekçe ile durum vergi dairesine bildirilir, ödeme yapılmaz
d) Beyanname verilir ancak vergi ödenmez
e) Matrah tespit edilirken o belgeler dikkate alınmaz
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14. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
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14.1. Genel Açıklama
14.1.1. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tanımı Ve Nitelikleri
Bir hizmet vergisi türü olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanunu’nun 28’inci maddesi ile 33’üncü maddesi arasında düzenlenmiştir.
Vergi, banka ve sigorta şirketlerinin yaptıkları her türlü işlem dolayısıyla tahsil ettikleri paralar
üzerinden alınmaktadır.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi genel, nesnel (objektif) ve dolaylı bir gider
(harcama) vergisidir. Bu vergi muamele (işlem) vergileri grubunda yer alır. Verginin genel
nitelikli olması, katma değer vergisi gibi banka, banker ve sigorta şirketlerinin istisnalar
dışındaki bütün işlemlerini kapsamasından; nesnel (objektif) olması, mükelleflerin kişisel ve
öznel (subjektif) durum ve özelliklerini dikkate almamasından; dolaylı olması fiyat
mekanizması yolu ile yüklenicilere yansıtılmasından ve nihayet muamele (işlem) vergisi olması
da adı geçen kişi ve kurumların verginin konusuna giren işlemleri üzerinden alınmasından
kaynaklanmaktadır.

14.1.2. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarihçesi
Bu vergi, Banka Muamele Vergisi olarak Gider Vergileri Kanunu’ndan önce ilk defa
Muamele Vergisi Kanunu’nda düzenlenmişti. 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanunu’nda ise banka, banker ve sigorta şirketlerinin yaptıkları işlemleri konu alacak şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne
ilişkin hükümleri dışında kalan hükümleri 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma değer
Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

14.3. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefi
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi bankalar, bankerler ve sigorta
şirketleridir. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi
sigorta şirketleridir (Gid.VK, m. 30).

14.2. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu
Verginin konusu, banka ve sigorta şirketlerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış
oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendileri için her ne adla olursa olsun nakden veya hesaben
aldıkları paralardır (Gid.VK, m. 28/1).
Bankerlerin yaptıkları banka işlem ve hizmetleri dolayısıyla kendileri için her ne adla
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
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kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya diğer adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak
üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve
menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da
banka muameleleri vergisine tabidir (Gid.VK, m. 28/1).
90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla yukarıda
belirtilen işlem ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar banker
sayılırlar. Bir şahsın sadece altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez
(Gid.VK, m. 28/1).

14.4. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergiyi doğuran olay, banka ve sigorta
şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yaptıkları bütün işlemler dolayısıyla; bankerlerin ise
yaptıkları banka işlem ve hizmetleri dolayısıyla kendileri için her ne adla olursa olsun nakden
veya hesaben para almalarıdır (Gid.VK, m. 28).

14.5. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinde İstisnalar
Bazı işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir (Gid.VK, m.
29).
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,
c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz,
temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankası’nca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen
faiz gelirleri ve 28/03/2002 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 mezkûr 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 banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerinden doğan
kârları,
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g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nun 6,7, 8, 9, 10 ve
11’inci maddeleri ile 12’nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen işler dolayısıyla
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla aynı kanunun
2’nci ve 13’ üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan
işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair gerçek veya tüzel kişilerle yaptıkları
anlaşmalar dolayısıyla elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların
anlaşmalar yaptıkları gerçek ve tüzel kişiler lehine aynı işler dolayısıyla tahakkuk edecek
paralar,
h) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkûr kanunda yazılı işler
dolayısıyla elde edecekleri paralar,
i) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık
sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği
sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut
finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,
j) Mükerrer sigorta işlemleri ile retrosesyon işlemleri dolayısıyla alınan prim, komisyon
ve benzeri 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 Bankası’nın, ihtisas kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı aracılık
hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri’nin 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 Bankası’na 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) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi
işlemlerinden doğan kazançlar,
t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,
u) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının
kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî
değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,
v) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile
gayrimenkullerinin satışı dolayısıyla lehe alınan paralar,
y) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut
finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe
alınan paralar.

14.6. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarhı
14.6.1. Verginin Matrahı
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı, banka ve sigorta şirketlerinin her ne
şekilde olursa olsun yaptıkları bütün işlemler dolayısıyla; bankerlerin ise yaptıkları banka işlem
ve hizmetleri dolayısıyla kendileri için her ne adla olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları
paraların tutarıdır (Gid.VK, m. 31/1).
Kambiyo alım ve satım muamelelerinde verginin matrahı kambiyo satışlarının tutarıdır
(Gid.VK, m. 31/2).
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 (Gid.VK, m. 31/3).
Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Banka ve sigorta
muameleleri vergisi matraha dahil değildir (Gid.VK, m. 31/4).
Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta işlemlerine ilişkin vergilerin iptal tarihinden
sonraki döneme ait olan kısımlarını, iptalin yapıldığı dönemde; bankalar ve finansman şirketleri
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, komisyon
ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği dönemde
hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen
vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir (Gid.VK, m. 31/5).
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Yabancı para üzerinden yapılmış olan işlemlere ilişkin vergi matrahlarının
belirlenmesinde Maliye Bakanlığı’nca her altı ayda bir tespit edilecek kurlar gözönüne alınır
(Gid.VK, m. 32).

14.6.2. Vergisinin Tarifesi
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin kanuni oranı % 15’tir. Kambiyo işlemlerinde
oran matrahın binde biridir (Gid.VK, m. 33/1).
Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat işlemlerini
bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki
borsa para piyasası işlemleri ve diğer banka ve sigorta işlemleri için ayrı ayrı veya birlikte %
1’e, kambiyo işlemlerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde
yeniden tespit etmeye yetkilidir (Gid.VK, m. 33/2).

14.6.3. Beyan Esası
Mükellefler, bir ay içindeki vergiye tabi işlemlerini bir beyanname ile ertesi ayın 15’inci
günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Sigorta
işlemlerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer
vergi dairesine verilir. Her hangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmayan
mükellefler de, durumlarını aynı süreler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmek zorundadırlar
(Gid.VK, m. 47).

14.6.4. Tarh İşlemi
Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefin yazılı beyanı üzerine kanunda
belirtilen vergi tarifesine göre tarh olunur (Gid.VK, m. 45).

14.7. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödenmesi
Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri, beyanname üzerinden tarh ve
tahakkuk ettirilen vergileri, beyanname verme süresi içinde ödemek zorundadırlar (Gid.VK, m.
48).
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Uygulamalar

348

Uygulama Soruları

349

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin konusunu, mükellefini,
istisnalarını, tarhını, beyanını ve diğer önemli hususlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hangi kanunda düzenlenmiştir?
a) Gelir Vergisi Kanunu
b) Kurumlar Vergisi Kanunu
c) Bankacılık Kanunu
d) Gider Vergileri Kanunu
e) Özel Tüketim Vergisi Kanunu
2) Banka ve sigorta şirketleri bakımından banka ve sigorta muameleleri vergisinin
konusu nedir?
a) Bankacılık işlemleri
b) Bankacılık ve sigortacılık işlemleri
c) Bankacılık ve sigortacılık işlemleri ile yapılan diğer her türden işlem dolayısıyla alınan
paralar
d) Bankerlik işlemleri
e) Aracı kurumların yaptıkları işlemler
3) Bankerler bakımından banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusu nedir?
a) Bankacılık işlemleri
b) Bankacılık ve sigortacılık işlemleri
c) Bankacılık ve sigortacılık işlemleri ile yapılan diğer her türden işlem dolayısıyla alınan
paralar
d) Banka işlem ve hizmetleri dolayısıyla kendileri için her ne adla olursa olsun aldıkları
paralar
e) Aracı kurumların yaptıkları işlemler
4) Hangisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnalarından değildir?
a) Merkezleri Türkiye’de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve
ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar
b) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya
iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları kârlar
c) 6266 sayılı Kanuna göre kurulan kan bankalarının bu Kanunda yazılı işler dolayısıyla elde
edecekleri paralar
d) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi
işlemlerinden doğan kazançlar
e) Kambiyo satışları
5) Sigorta işlemlerinde verginin matrahı nedir?
a) Bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarı
b) Tahsil edilen prim tutarı
c) Prim tutarının gider ve vergiler düşüldükten sonra kalan kısmı
d) Prim tutarının banka ve sigorta muameleleri vergisi ile toplanması ile bulunacak tutar
e) Prim tutarından sigorta işlemi dolayısıyla sigorta aracılarına yapılan komisyon ve benzeri
giderler düşüldükten sonra kalan tutar
6) Banka ve sigorta muameleleri vergisinin kanuni oranı nedir?
a) %5
b) %8
c) %15
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d) %17
e) % 20
7) Kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı nedir?
a) Matrahın binde biri
b) Matrahın binde üçü
c) Matrahın binde beşi
d) Matrahın binde yedisi
e) Matrahın binde sekizi
8) Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemlerini ne zaman beyan ederler?
a) İzleyen ayın onuncu günü akşamına kadar
b) İzleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar
c) İzleyen ayın yirminci günü akşamına kadar
d) İzleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar
e) İzleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar
9) Sigorta işlemlerine ilişkin beyanname nereye verilir?
a)Mükellefin yerleşim yerinin (ikametgâhının) bağlı bulunduğu vergi dairesine
b) Şirketin kanuni merkezi ile iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine
c) Şirketin kanuni merkezi veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine
d) Sadece şirketin kanuni merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine
e) Sadece şirketin iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine
10) Beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen banka ve sigorta muameleleri
vergisinin ödeme zamanı nedir?
a) Bir ay içinde
b) Beyanname verme süresi içinde
c) İlk taksiti beyanname verme süresi içinde, diğeri üç ay sonra olmak üzere iki eşit taksitte
d) Ocak ayının sonuna kadar
e) Haziran ayının sonuna kadar
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