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ÖNSÖZ

“Vergi Uygulamaları”“ başlıklı bu ders notlarında amaçlanan lisans düzeyinde; Türk vergi hukuku
ve Türk vergi sistemine ilişkin temel ilke, kavram, kurum ve uygulamaların ele alınmasıdır. Bu şekilde
öğrencilerimizin temel ilke, kavram, kurum ve uygulamalara ilişkin hâkimiyetlerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Ders notlarının ilk dört bölümü genel vergi hukuku ile ilgili konulara ve uygulamalara yer
verilmektedir. İzleyen on bölümde ise Türk vergi sistemi ile ilgili konulara ve uygulamalara yer
verilmektedir.
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1. VERGİNİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE VERGİLENDİRME
İLİŞKİSİNİN TEMEL UNSURLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Verginin tanımı ve niteliklerini
1.2.Vergilerin dışındaki mali yükümlülükleri
1.3.Vergilendirme ilişkisinin temel unsurlarını

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Vergi nedir?
2) Harç, resim, şerefiye, sosyal güvenlik kesintileri ve diğer mali yükümlülükler nedir?
Vergi ile farkları nelerdir?
3) Vergilendirme ilişkisinin temel unsurları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

1.1.Verginin
tanımı
niteliklerini

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve Verginin
tanımı
ve Konuyla
ilgili
kanun
niteliklerinin kavranması
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

1.2.Vergilerin dışındaki mali Vergilerin dışındaki mali Konuyla
ilgili
kanun
yükümlülükleri
yükümlülüklerin kavranması maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
1.3.Vergilendirme ilişkisinin Vergilendirme
temel unsurlarını
temel
kavranması

ilişkisinin Konuyla
ilgili
kanun
unsurlarının maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Vergi, Harç, Resim, Şerefiye, Sosyal Güvenlik Vergileri, Diğer Mali Yükümlülükler, Vergi
Alacaklısı, Vergi Mükellefi, Vergi Sorumlusu, Verginin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Vergi
Matrahı, Vergi Oranı, Vergi Kaynağı, Vergi Yükü
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Giriş
Lionel Robbins’in meşhur tanımına göre iktisat bilimi; “sonsuz olan insan ihtiyaçlarının,
alternatif kullanım alanları olan sınırlı ve kıt kaynaklarla karşılanmasını inceleyen sosyal bilim”
dir1 (Robbins, An Essay on the nature and significance of Economic Science,1932: 15).
Bu tanım temelinde iktisatçının görevi; kıt kaynaklarla, insanın – toplumun ihtiyaçlarını
karşılayacak, mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümünü gerçekleştirmektir.
Var olan kıt kaynaklarla karşılanması gereken iki temel ihtiyaç türü vardır. Bunlar
kamusal ve özel ihtiyaçlardır:
Özel ihtiyaçların karşılanması temelde özel malların – hizmetlerin üretimi ve tüketimi
ile sağlanır. Özel mallar – hizmetler ise (genellikle) özel kesim tarafından üretilir. Özel malların
– hizmetlerin üretimi piyasa mekanizması içinde arz – talep koşulları temelinde gerçekleşir.
Özel mallar - hizmetler gönüllü ödeme niteliğinde olan fiyat ile karşılanmaktadır (finanse
edilmektedir).
Kamusal ihtiyaçlar ise kamusal malların – hizmetlerin üretimi ve tüketimi ile
karşılanır. Kamusal mallar kamu kesimi tarafından üretilir. Kamusal malların – hizmetlerin
üretimi siyasal karar mekanizması içinde (seçimler temelinde) gerçekleşir. Kamusal mallar –
hizmetler zorunlu ödeme niteliğinde olan vergiler ile karşılanmaktadır (finanse edilmektedir).
Yukarıdaki açıklamaları toparlayacak olursak; Ulusal ekonomik yapılar iki ana
unsurdan oluşur:
1-

Özel Kesim

2-

Kamu Kesimi

Kamu kesiminin ana görevi tam kamusal ve yarı – kamusal mal ve hizmetlerin üretimi
ve dağıtımıdır. Bu asıl işlevinin yanında devlet; kaynak dağılımında etkinliği sağlamak,
ekonomik istikrarı sağlamak veya gelir dağılımında adaleti sağlamak amacıyla özel mal-hizmet
üretimini de gerçekleştirebilir.
Tam ve yarı kamusal mallarda, piyasa ekonomisinde olduğu gibi fiyatlandırma
mekanizması kural olarak işlememektedir. Bu aksaklık beraberinde kamusal üretimin hangi
kaynaklarla karşılanacağı sorununu beraberinde getirmektedir.

“Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means
which have alternative uses.”
1
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Kamu ekonomisinde, finansman sorunu kamusal gelirler ile çözülür.
Kamusal harcamalar ise genellikle tam kamusal ve yarı – kamusal mal ve hizmetlerin
üretimi ve dağıtımı ile ilgilidir.
Kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin hukuk kuralları Mali
hukukun kapsamını belirler.
Kamu maliyesindeki analiz biçimine paralel olarak, malî hukukun giderlere ilişkin
kuralları gider hukukunu; kamu gelirleri ise gelir hukukunu (vergi hukukunu) oluşturur.
Gider Hukuku terimine benzer biçimde, kamu gelirlerinin hukukî yönünü Gelir Hukuku
biçiminde adlandırma yaygın ve olağan değildir. Bunun yerine, “Vergi Hukuku” terimi
kullanılır.

1.1. Verginin Tanımı ve Nitelikleri

1.1.1. Öğretisel (Doktrinsel) Tanım
Vergi; Ekonomik değerlerin (genellikle parasal – nakdi değerlerin), gerçek veya tüzel
kişilerden, devlete veya vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerine, kamusal ihtiyaçları
karşılamak (temel amaç), ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere, hukuki cebir
(zor) altında, karşılıksız ve kesin olarak, belirli (kanunda yer alan) kurallara göre aktarımıdır
(Neumark, Verginin Tarifi ve Mahiyeti, Çeviren Sabri F. ÜLGENER, 1940: 394).
Bir kaynak aktarımının vergi olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği aşağıdaki
sorulara verilecek cevaplara bağlıdır:

1) Aktarımı (transferi) kim yapıyor?
Gerçek veya Tüzel kişiler

2) Kime (kimin lehine) yapılıyor?
Aktarım Devlete, Vergilendirme Yetkisine Sahip Kurumlara diğer bir ifade ile Egemen
kamu otoritesine yapılıyor.

3) Ne için ve ne amaçla gerçekleşiyor?
7

Kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere: Kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için
alınır. Vergi kamusal harcamaları karşılamaya (fiskal Amaç) hizmet eder. Bununla birlikte,
vergiler iktisadî ve toplumsal hayatı düzenleme aracı olarak da hizmet ederler (Kaneti, Vergi
Hukuku, 1989: 4).
Bazı ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere: Ekonomik kalkınma –
büyüme, Ekonomik istikrar, Adil gelir dağılımı, Kaynak dağılımında etkinlik.

4) Nasıl yapılıyor?
Hukuki cebir (zor) altında – Kamu Gücüne Dayanılarak Alınması: Vergi hukuksal zora
dayanır. Kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde yükümlülerin iradesi dikkate
alınmaksızın siyasal zorlama altında devlete yapılan kesin bir ödemedir Verginin ödenmesi
bireyin isteğine bırakılmamış olup, kanunların belirlediği çerçevede kamusal güç kullanılarak
ödenmesi sağlanır. Vergi toplumun ekonomik ve sosyal gereksinmelerin karışladığı, sosyal
adaleti sağladığı ölçüde, zorlama unsuru haklı bir temele dayanır (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989:
4).
Karşılıksız olarak alınan (Mikro iktisat anlamında karşılıksızdır makro açıdan karşılığı
olabilir). Vergi ile verginin karşıladığı kamu hizmetlerinden yararlanma arasında doğrudan bir
ilişki yoktur (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989: 4).
Vergi kesin bir ödemedir. Geri alınması söz konusu değildir. Bu niteliği vergiyi zorunlu
borçlanmadan ayırır (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989: 4).

5) Aktarımın şekli ve koşulları, yani özellikle o aktarıma sebep teşkil eden olay ve
zaman ile devir ve nakledilecek kıymetlerin içerik ve kapsamı nasıl ve kim
tarafından belirleniyor?
Genel ilke olarak yasama organı tarafından kanun ile belirleniyor.

1.1.2. Hukuki – Anayasal Tanım
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı İkinci
Kısımının, “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı Dördüncü Bölümünün altında VI. Vergi Ödevi
başlıklı 73. maddesinde vergi ödevi düzenlenmektedir:
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
“VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”
TC Anayasası m.73’te yer alan hüküm vergilendirme ilişkinin temel anayasal
ilkelerini belirlemektedir:
1- Herkesin: Genellik İlkesi
2- Kamu giderlerini karşılamak üzere: Verginin temel amacı: Mali – fiskal amaç
3- Mali güçleri ölçüsünde: Ödeme Gücü – Mali Güç İlkesi
4- Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır
5- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir
veya kaldırılır: Kanunilik İlkesi
6- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir: Kanunilik
İlkesinin İstisnası

1.2. Vergilerin Dışındaki Mali Yükümlülükler (Vergi Benzerleri)

1.2.1. Harç
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Harç, kamusal güce dayalı olarak, kamusal harcamaların finansmanı için, kamu
idaresinin belirli edimleri ya da belirli kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan
paradır.
Harcı vergiden ayıran en önemli özellik, harcın bir “karşılığının” olması, verginin
“karşılıksız olma” öğesinin harçta bulunmamasıdır.
Anayasa Mahkemesinin 31.3.1987 tarihli ve 20/9 sayılı kararma göre, “bir hizmetin
harç konusu olabilmesi için, kişilerin bir kamu kurumundan yararlanmaları, kişilere kamu
eliyle özel bir yarar sağlanması ve kamu idaresinin kişilerin özel bir işiyle uğraşması
gerekmektedir” (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989: 5).
Harcın başlıca özellikleri şu şekilde belirtilebilir:
1.

Harç devletçe sunulan bir hizmet ya da sağlanan bir menfaat karşılığında alınır.

2.

Karşılık fiyattan farklıdır. Harca konu olan hizmet yarı kamusal nitelikli bir

hizmettir
Vergiler gibi zorunluluk esasına dayanır.

3.

Hizmetten sağlanan fayda derecesiyle ilişkileri açısından resimler ve harçlar arasında
fark vardır. Resimler, bazen resme konu olan belgelerle korunan menfaat derecesine göre
farklılaştırılabilir. Nispi damga vergisi buna örnek gösterilebilir. Oysa harçlarda harç miktarı
ile hizmetten sağlanan fayda derecesi arasında genellikle bir ilişki yoktur.
Üniversite harçları, yargı harçları, noter harçları, tapu ve kadastro harçları, trafik
harçları, pasaport harçları, harç ödemelerine örnek verilebilir. Pasaport almak isteyenler,
pasaport harcı ödemek zorundadırlar.

1.2.2. Resim
Resim genel olarak, kişilerin birbirleriyle ya da devletle olan ilişkilerinde hukuki
durumların

ispatına

yarayan

belgelerin

düzenlenmesinden

alınan

bedel

olarak

tanımlanmaktadır.
Resimlerde verginin konusu, bir ispat edici belge (kâğıt), vergiyi doğuran olay ise böyle
bir belgenin (kâğıdın) düzenlenmesidir.
Resim, kamusal güce dayalı olarak, kamusal harcamaların finansmanı için, belirli bir
hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen iznin karşılığında alınan paradır.
Resimleri vergilerden ayıran en önemli özellik, resimlerin de bir karşılık niteliğini taşımasıdır.
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Anayasa Mahkemesinin 31.3.1987 tarihli ve 20/9 sayılı kararma göre resim, “devlet
dairelerinde ve kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı yalnız o işle
ilgili olan gerçek ve tüzelkişilerden sağlanan gelirlerdir” (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989: 5).
Avlanma ve ruhsat resmi, trafik resmi, damga resmi, eğlence resmi resimlere birer
örnektir. Pul yapıştırılarak, damga basılarak, makbuz verilerek resimler ödenir. Resimler daha
çok yerel yönetimler tarafından alınmaktadır.

1.2.3. Şerefiye (Harcamalara Katılma Payları)
Harcamalara katılma payları, kamusal güce dayalı olarak kamusal harcamaların
finansmanı, kamusal tesislerin yapımı, donanımı, genişletilmesi ya da iyileştirilmesi için
yapılan harcamalara doğrudan bir katkı olarak alınan paralardır.
Devletin, kamu tüzel kişilerinin ve belediyelerin gerçekleştirdiği bayındırlık hizmetleri
sonucunda mal varlıklarının değerinde artış meydana gelen kimselerden alınan bir değer artışı,
bir başka deyişle bir rant vergisidir.
Şerefiye, maliyetin bölüştürülmesi esasına dayanan harcamaya katılma payından,
maliyeti değil elde edilen faydayı konu alması bakımından farklıdır.
Şerefiye ile harç, hizmetten yararlanma - bedel ödeme sıralarının aksi yönde olması
bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Şöyle ki; harçta önce ödeme, sonra hizmetten yararlanma;
şerefiyede ise önce hizmetten yararlanma, sonra ödeme söz konusu olmakta ve bayındırlık
hizmetleri nedeniyle değeri artan gayrimenkulün elden çıkarılması dışında ödemeden kaçınma
yolu da bulunmamaktadır.
Harcamalara katılma payları, vergiden iki yönden ayrılır. Vergiler genel olarak kamu
harcamalarının karşılanmasını amaçlarken, harcamalara katılma payları ilgili bayındırlık
çalışmalarından yararlanmış olanlardan, özellikle taşınmaz maliklerinden alınmaktadır. Bu
diğer deyişle, bayındırlık çalışmaları nedeniyle değeri artan taşınmazların hak sahipleri
harcamalara katılma paylarım ödemektedir. Böylece harcamalara katılma paylan bir
yararlanmayı dengelemektedir. Oysa belirtildiği üzere, vergilerin kamusal harcamalardan
yararlanma ile ilke olarak, bir ilintisi yoktur.
Anayasa Mahkemesi, 24.11.1987 tarihli ve 19/31 sayılı kararında, “harcamalara
katılma paylarını, vergi hukuku açısından hizmetten yararlanacak olan arsa ya da bina
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sahibince ödenmesi gereken resim benzeri bir malî yükümlülük” olacak nitelemiştir (Kaneti,
Vergi Hukuku, 1989: 5).

1.2.4. Sosyal Güvenlik Vergileri (Kesintileri)
Kamuca sunulan sosyal güvenlik hizmetleri, işverenler ve çalışanlar üzerine konulan
sosyal güvenlik vergileriyle finanse edilir.
Sosyal güvenlik vergileri gelirleriyle, emekli aylığı, işsizlik tazminatları, sağlık sigortası
ve diğer sosyal güvenlik hizmetleri sunulur (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989: 7).
Vergiden ayıran en önemli özellik, bir “karşılığının” olmasıdır.

1.2.5. Diğer Mali Yükümlülükler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 73, III “ve benzeri malî yükümlülükler” deyimi ile bu
tür yükümlülüklere değinmiştir. Diğer malî yükümler, kamunun genel ihtiyaçlarının değil,
belirli grupların belirli özel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak üzere alınmaktadır. Çokluk
genel bütçeye değil, özel fonlara aktarılmaktadırlar.
Diğer malî yükümlülüklerin vergilerle ortak yönü, alımlarının hukuksal zora, diğer bir
deyişle kamu gücüne dayanmasıdır.
Diğer malî yükümlülükleri vergilerden ayıran en önemli özellik, kamusal harcamaların
genel bir kaynağını oluşturmayıp, belli ihtiyaçlara tahsis edilmeleridir.
Diğer bir özellik de bu yükümlülüklerin söz konusu olan harcama alanının yakın ilgi
çevresinde bulunanlara yükletilmesidir.
Bununla birlikte, diğer malî yükümlülüklerin ayırıcı özelliği belirli özel ihtiyaçların
finansmanına tahsis edilmeleri olup, yalnızca ilgililerden alınmaları zorunlu değildir.
Anayasa Mahkemesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının giriş ücretlerini
ve yıllık üye aidatını “benzeri malî yükümlülük” olarak nitelendirmiştir. Danıştay,
belediyelerce alınan hizmet karşılığı ücretleri benzeri mali yükümlülüklerin tipik örnekleri
olarak göstermiştir (Kaneti, Vergi Hukuku, 1989: 7).

1.3. Vergilendirme İlişkisinin Temel Unsurları
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1.3.1. Vergi Alacaklısı: Devlet – Vergilendirme Yetkisine Sahip Kamu Tüzel Kişiliği
Devlet ve onun tarafından vergilendirme yetkisinin devredildiği yerel yönetimler.
1- Devlet vergi almak konusundaki asli yetkiyi ve otoriteyi elinde bulunduran esas makam
ve tahsil organıdır.
2- Devlet tarafından vergilendirme yetkisi sahip kılınmış yerel yönetimler de vergi
alacaklısı olabilirler.
Örneğin: Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi gibi vergiler yerel yönetimler tarafınca
tahsil edilir.

1.3.2. Vergi Yükümlüleri: Mükellef – Sorumlu

1.3.2.1.Verginin Mükellefi
Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu isabet eden gerçek veya tüzel
kişidir (VUK, m. 8/1). Tanımdan anlaşılacağı gibi, verginin kanuniliği ilkesi gereği kimin
verginin mükellefi olduğunu kanun belirler. Mükellefin vergi borcunu ödemenin yanı sıra,
bildirimde bulunma, defter tutma, belge düzenine uyma gibi ödevleri de bulunmaktadır.
Mükellefin vergiyi ödeme ödevine “maddi ödev”(maddi mükellefiyet), diğer ödevlerine ise
“şekli ödevler” (şekli mükellefiyet) denir.
Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu isabet eden gerçek veya tüzel
kişidir.
Verginin kanuniliği ilkesi gereği kimin verginin mükellefi olduğunu kanun belirler.
Mükellefin vergi borcunu ödeme (maddi ödev) yanı sıra, bildirimde bulunma, defter
tutma, belge düzenine uyma gibi şekli ödevleri de bulunmaktadır.
Vergi Mükellefiyetinin Daraltılması (Sınırlandırılması): Muafiyet
Muafiyet; bazı kişilerin vergi kapsamı dışında bırakılmasıdır.

1.3.2.2.Vergi Sorumlusu
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap
olan kişidir VUK, m.8/2). Vergi sorumlusu verginin asıl borçlusu değildir. Mükellefe ait olan
verginin ödenmesi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesi bakımından sorumlu olan bir üçüncü
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kişidir. Vergi Usul Kanunu’nda geçen “mükellef” deyimi, vergi sorumlularını da
kapsamaktadır.
Kanuni temsilcilerin, Vergi Kesenlerin, Mirasçılar, 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki
Almış Serbest Muhasebecilerin (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) ve
Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM), Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların, Tasfiye
Memurlarının ve Limited Şirket Ortaklarının Kamu Alacağından Sorumluluğu vardır.
Bunlar dışında KDV’de, ÖTV’de, Motorlu Taşıtlar Vergisinde, Damga, Emlâk
Vergisinde, Veraset ve İntikal Vergisinde ve Harçlarda da sorumluluk müessesi vardır.
Gerçek kişilerin kanuni temsilcileri, küçüklerde veliler, kısıtlılarda vasiler, bazı
durumlarda da belirli işleri görmek ve mal varlığını yönetmek için atanan kayyımlardır. Tüzel
kişilerin kanuni temsilcileri ise yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler vb.dir (Oktar, Vergi
Hukuku, 2018: 74).
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap
olan kişidir.
Vergi sorumlusu verginin asıl borçlusu değildir. Mükellefe ait olan verginin ödenmesi
ve şekli ödevlerin yerine getirilmesi bakımından sorumlu olan bir üçüncü kişidir.
Vergi Usul Kanunu’nda geçen “mükellef” deyimi, vergi sorumlularını da
kapsamaktadır.

1.3.3. Verginin Konusu
Verginin konusu üzerinden vergi alınan ekonomik değerdir. Bu, bir mal veya eşya, bir
hizmet, bir gelir, bir sermaye, tüketim, vb. olabilir.
Verginin kanuniliği ilkesinin gereği olarak, vergi konuları ilgili vergi kanunlarında açık
olarak belirtilir.
Vergi konularının seçimi, genellikle büyük mücadelelere yol açmaktadır. Tartışma,
daha ziyade bir yandan servet ve gelirin, diğer yandan tüketimin vergilemeğe esas alınması
etrafında oluşmakta ve bu arada dolaysız vergilerin servet ve geliri, dolaylı vergilerin ise
tüketimi ve dolayısıyla alt gelir tabakalarını yükümlü kıldığı görüşünden hareket edilmektedir.

Vergi Konusunun Daraltılması (Sınırlandırılması): İstisna
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İstisna; Vergilendirilen bazı vergi konularının vergi kapsamı dışında bırakılmasıdır.
İstisnalar, kapsamlarına göre, tam ya da kısmi; serbest meslek kazançları istisnası –
Gayrimenkul Sermaye İradı İstinası
Sürelerine göre ise devamlı ya da geçici olabilmektedir. Eğitim - öğretim işletmelerinde
5 yıl süreli kazanç istisnası gibi.

Vergilerin (Konularına Göre) Sınıflandırılması
Gelirler üzerinden alınan vergiler
– Gelir vergisi
– Kurumlar vergisi

Servetler üzerinden alınan vergiler
– Emlak vergisi
– Motorlu taşıtlar vergisi
– Veraset ve intikal vergisi

Harcamalar üzerinden alınan vergiler
– Katma değer vergisi
– Özel tüketim vergisi

1.3.4. Vergiyi Doğuran Olay
Vergi mükellefinin verginin konusunu gerçekleştirmesidir.
Vergiyi doğuran olay mutlaka ilgili vergi, kanununda belirtilmek zorundadır.
Vergiyi doğuran olay (mükellefiyet doğuran olay), kişi ile devlet arasındaki
vergilendirme ilişkisinin kurulabilmesi (vergi borcu-alacağının doğması) için, verginin konusu
ile mükellefi arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin gerçekleşmesidir (Oktar, Vergi
Hukuku 2018: 107).
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Türk vergi hukukunda, vergi alacağının vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle
doğacağı kabul edilmiştir.
VUK m.19: “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya
hukukî durumun tekemmülü ile doğar”.
Vergiyi doğuran olay, çeşitli vergilerde farklı şekillerde tanımlanmıştır:


Gelir vergisinde, gerçek kişilerce kazanç ve irat elde edilmesi;



Kurumlar vergisinde, vergiye tabi kurumlarca kurum kazancının elde edilmesi;



Katma Değer vergisinde, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet çerçevesinde, Türkiye’de
mal teslim edilmesi, hizmet ifa edilmesi, mal ve hizmet ithal edilmesi ve kanunda
sayılan diğer işlemlerin yapılması,



Veraset ve İntikal Vergisinde intikalin gerçekleşmesidir.



Emlak vergisinde emlak sahibi olmaktır.

1.3.5. Vergi Matrahı
Verginin konusu ile matrahı iki ayrı kavramdır.
Matrah vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi konusunun indirgendiği teknik fiziksel veya ekonomik – parasal büyüklüktür.
Matrahın belirlenmesinde esas olarak alınacak büyüklük, bazen teknik, bazen ekonomik
niteliktedir.
1- Teknik – Fiziksel Büyüklük: Birinci durumda vergi, ağırlık, sayı, hacim, yüzölçümü
uzunluk, içkilerde alkol derecesi gibi teknik miktarlar üzerinden hesaplanıp alınan
spesifik bir vergidir. (Motor Hacmi)
2- Ekonomik – Parasal Büyüklük: İkinci durumda, fiyat veya bedel gibi ekonomik miktar
üzerinden alınan advalorem bir vergi söz konusudur.

Vergi Matrahının Tespit Usulleri:
1- İdarece Takdir Usulü:
Matrahların tespiti konusunda vergi idaresine en geniş yetkiyi veren idarece takdir
usulünde,
Her bir yükümlünün vergi borcunun hesaplanmasına ilişkin matrahı ayrı, ayrı belirlenir.
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Özellikle gayrimenkullerden alınan vergilere ait matrahların saptanmasında kullanılan
bu yöntem, sadece istisnaî nitelikteki bazı durumlarda uygulanmaktadır.
Türk Vergi Hukukunda istisnaî olarak idarece belirlenmesi üç şekilde olur: ikmalen,
re'sen ve idarece tarh.

2- Karine – Dış Belirtiler Usulü:
Yükümlülerin gelir veya servetlerine karine sayılan, yani bunları az çok temsil ettikleri
varsayılan bir takım dış belirtilerin vergi matrahı olarak seçilerek vergi borcunun hesaplanması
işlemidir.
Örneğin, eskiden Fransa'da uygulanan kapı ve pencere vergisinde olduğu gibi, bir
binanın kapı ve pencere sayısı, o binanın vergi matrahı olabilir.

3- Götürü veya Kesim Usulü:
Vergi matrahının ya da giderlerin nesnel (objektif) ölçütlere göre, genel olarak tespitini
ifade etmektedir.

4- Beyan Usulü:
Verginin tarhına esas oluşturan bütün matrah bilgilerinin yazılı olarak idareye verilmesi ve
idarenin bu bilgilere dayanarak vergi borcunu hesaplamasından oluşmaktadır. Vergi idaresinin
vergi matrahının belirlenmesinde bir rolü yoktur.

Matrahın Daraltması: İndirim
Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinde yer alan, bağışlar, sosyal güvenlik
ödemeleri, şahıs sigorta primleri, araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarında vergi
indirimi, sakatlık indirimi gibi indirimler; ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu
maddesinde yer alan hükümler indirimlere örnek gösterilebilir.

1.3.6. Vergi Oranı – Tarifesi
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Genel olarak vergi miktarı ile matrah arasındaki orana vergi oranı denir. Başka bir
deyişle vergi oranı matrahın vergi olarak ödenen ya da ayrılan yüzdesidir. Bu tanım ortalama
vergi oranını ifade eder.
Ödenecek Vergi Miktarı (ÖVM) = Matrah (M) x Vergi Oranı
Verginin mutlak miktarının matrahın mutlak miktarına bölünmesi yerine, vergi
miktarındaki değişikliğin matrahtaki değişikliğe bölünmesi ile "marjinal vergi oranı"
kavramına ulaşılır.
Marjinal Vergi Oranı = ∆ÖVM / ∆M

Vergi tarifesi, vergi miktarını hesaplayabilmek için matraha uygulanması gereken
oranlardır.
Vergi matrah ye oranlarını bir araya getiren cetvel olarak tanımlanır.
18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000
TL'si için 7.100 TL), fazlası 27%
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000
TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000
TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası % 40
Eğer matrah teknik nitelikte (ağırlık, yüz ölçümü, hacim v.s.) ise, spesifik, yani miktar
esasına dayalı bir tarife
Buna karşılık, ekonomik nitelikte olan, yani para birimleri olarak hesaplanan
matrahlardan, advalorem, yani değer esasına dayalı bir tarife söz konusudur.

Tarife Tipleri: Ortalama vergi oranının seyrine göre,
Tek oranlı (eş oranlı, düz oranlı, mütenasip),
Artan oranlı (müterakki) [düz, çoğalan, azalan artan oranlı] Ortalama vergi oranındaki
artış, matrahtaki artışa eşit ise, düz artan oranlı

18

Tersine artan oranlı (ric'i) diye nitelendirilen tiplere ayrılırlar.

1.3.7. Vergi Kaynağı – Yükü
Vergi kaynağı, vergi ödemelerinin gerçek ekonomik temelini oluşturan değerler akımı
veya stoku olarak tamamlanmaktadır.
Kural olarak, vergi kaynağı gelir olmakla birlikte, bazı hallerde servet, hatta iş gücü
(emek) de bir vergi kaynağı olabilmektedir. Mükellefler vergiyi ödemek için önce gelirlerini
kullanırlar. Getir yeterli olmadığı takdirde, gerekirse servetlerine ve emek güçlerine de
başvurabilirler.
Vergi yükü, verginin gelire oranıdır.
Başka bir deyişle vergi yükü, gelirin vergi olarak ödenen kısmıdır.
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Uygulamalar

1)

Bir kaynak aktarımının vergi olarak nitelendirilebilmesi için taşıması gereken temel

nitelikleri sıralayınız
2)

T.C. Anayasası’nın 73. maddesinde yer alan temel vergilendirme ilkelerini

sıralayınız. Söz konusu ilkeler temelinde bir vergi tanımı oluşturunuz.
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Uygulama Soruları

1)

Verginin tanımını yapınız. Harç, resim ve şerefiye ile ortak ve farklı yönlerini

sıralayınız.
2)

Vergilendirme ilişkisinin temel unsurları nelerdir? Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve

katma değer vergisi özelinde söz konusu unsurları irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Verginin tanımı ve niteliklerini
2) Vergilerin dışındaki mali yükümlülükleri
3) Vergilendirme ilişkisinin temel unsurlarını
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Bölüm Soruları
1)

Vergi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A) Gerçek veya tüzel kişilerden alınır B) Yararlanma karşılığında alınan bir bedeldir C) Devlete
veya vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişileri tarafından alınır D) Kamusal ihtiyaçları
karşılamak, ekonomik veya sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere alınır E) Belirli kurallara
göre alınır
2)

Kamusal güce dayalı olarak, kamusal harcamaların finansmanı için, kamu idaresinin

belirli edimleri ya da belirli kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan bedel
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi B) Harç C) Resim D) Şerefiye E)Fiyat
3)

Resim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerinden hangisi için doğrudur?

A) Servet üzerinden alınan bir vergidir B) Gelir üzerinden alınan bir vergidir C) İşlem –
harcama üzerinden alınan bir vergidir D) Gelir üzerinden alınan bir vergidir E)İzin karşılığı
alınan bir bedeldir
4)

Devletin, kamu tüzel kişilerinin ve belediyelerin gerçekleştirdiği bayındırlık hizmetleri

sonucunda mal varlıklarının değerinde artış meydana gelen kimselerden alınan bedel
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi B) Harç C) Resim D) Şerefiye E)Fiyat
5)

Vergi kanunlarında yer alan vergiyi doğuran olayı gerçekleştiren ve kendisine vergi

borcu isabet eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
A) Vergi sorumlusu B) Vergi mükellefi C) Kanuni temsilci D) İradi temsilci E) Fiili mükellef
6)

Vergi, resim, harç, şerefiye ve benzeri mali yükümlülükler arasındaki ortak noktalar ve

farklılıklar nelerdir?
7)

Vergilendirmenin temel unsurları nelerdir?

8)

Verginin konusunu neler oluşturmaktadır? Türk vergi sisteminde yer alan vergileri

konularına göre nasıl bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir?
9)

Vergi hukukunda mükellef ve vergi sorumlusu kavramları arasındaki farklılıklar

nelerdir?
10)

Vergi kaynağı ve vergi yükü kavramlarının birbirleri ile bağlantısı nasıl kurulabilir?
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Cevaplar
1) B
2) B
3) E
4) D
5) B
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2.

VERGİ HUKUKUNUN DALLARI VE KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Vergi hukukunun dalları
2.2. Vergi hukukunun dallarının sınıflandırılması
2.3. Vergi hukukunun kaynakları
2.4. Vergi hukukunun kaynaklarının sınıflandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Vergi hukuku hangi dallara ayrılmaktadır?
2) Vergi hukukunun kaynakları nelerdir?
3) Vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Vergi hukukunun dalları ve Vergi hukukunun hangi alt Konuyla
ilgili
kanun
dallarının sınıflandırılması
dallardan
oluştuğunun maddeleri ve uygulamaların
kavranması
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
Vergi hukukunun kaynakları Vergi
ve
kaynaklarının kaynaklarının
sınıflandırılması
Anayasal
kavranması.

hukukunun Konuyla
ilgili
kanun
ve
temel maddeleri ve uygulamaların
ilkelerin yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

28

Anahtar Kavramlar

Vergi hukukunun dalları, vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargısı hukuku,
vergi icra hukuku, Türk vergi sistemi, vergi hukukunun kaynakları, asli (bağlayıcı) kaynaklar,
Anayasa, sosyal devlet ilkesi, eşitlik ilkesi, genellik ilkesi, ödeme gücü – mali güç ilkesi, kamu
giderlerini karşılamak üzere alınması ilkesi, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi,
kanunilik ilkesi, kanunlar, uluslararası anlaşmalar, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzükler,
yönetmelikler, Anayasa mahkemesi kararları, içtihadı birleştirme kararlar, düzenleyici genel
tebliğler, tali (yardımcı) kaynaklar, emsal yargı kararları (içtihatları), bağlayıcı olmayan tebliğler
(açıklayıcı genel tebliğler), muktezalar (özelgeler), bilimsel öğreti (doktrin), örf ve adetler.
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Giriş
Vergi hukuku kamu hukuku içinde yer alan ve vergi alacaklısı konumundaki devletle
vergi ödeyicisi konumundaki mükellefler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Vergi Hukuku, vergilendirmenin hukuksal düzeniyle ilgilenir. Vergilere ilişkin
hukuksal kurallar, bunların sistematik olarak değerlendirilmesi, yorumlanması, uygulanması ve
uyuşmazlıkların çözümlenmesi Vergi Hukukunun konusunu oluşturur. Vergi Hukuku, “vergi
ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğmasına, sona ermesine, vergi ödevlerine aykırılığın
sonuçlarına, bu alandaki uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin maddesel ve biçimsel
kuralların bütünüyle bunları inceleyen bilim dalıdır” şeklinde tanımlanabilir (Kaneti, Vergi
Hukuku, 1989: 10).
Vergi hukuku;
Geniş anlamda: Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergi, resim, harç, şerefiye
vb. kamu gelirlerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.
Dar anlamda: yalnız vergilere ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.

2.1.Vergi Hukukunun Dalları
Vergi Usul Hukuku: Vergi Usul Hukuku bir anlamda Vergi Hukukunun genel
bölümüdür. Vergi Usul Hukuku vergilendirme ilkeleri, yükümlünün ödevleri, değerleme gibi
Vergi Hukukunun tüm alanlarını kapsayan genel konuları içerir. Bu genel ilkeler tüm vergilere
uygulandığı için, Vergi Usul Hukukuna Vergi Hukukunun genel bolümü gözüyle bakılabilir
(Kaneti, 1989).

Vergi Ceza Hukuku: Bilindiği üzere vergi devlet tarafından bireylerin isteğine bağlı
kalmaksızın alınır. Dolayısıyla vergi Ödevlerine uyulmasını sağlamak üzere zorlayıcı tedbirlere
ihtiyaç vardır. İşte vergi ödevlerine aykırılıklara uygulanan ceza yaptırımlarım kapsayan Vergi
Hukuku bölümüne Vergi Ceza Hukuku denilmektedir. Vergi cezaları idarî nitelikte cezalar ile
hapis cezalarını kapsamaktadır.
Vergi Hukukuna ilişkin özel ceza yaptırımları, Vergi Usul Kanununun içinde
düzenlenmiş bulunmaktadır (Kaneti, 1989).
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Vergi Yargısı Hukuku: Vergi idaresi ile birey arasında, vergi yasalarının uygulanması
nedeniyle, uyuşmazlıklar çıkabilir. İlke olarak vergi idaresi kamusal gücünü re ‘sen kullanarak
vergi yasalarını uyguladığından, genellikle uyuşmazlığı yaratacak olan, yani vergi idaresinin
işlemlerine karşı yasal yollara başvuracak olan bireydir. Vergisel uyuşmazlıkların yargı yolu
ile çözüme bağlanmasına ilişkin kurallar Vergi Yargısı Hukukunu oluşturmaktadır (Kaneti,
1989).

Vergi İcra Hukuku: Vergilerin isteğe bakılmaksızın, kamusal güç kullanılarak alındığı
belirtilmişti. Vergilerin nasıl tahsil edileceği bireyin vergiyi kendi isteği ile ödememesi
karşısında, hangi yollardan ve hangi usullere dayalı olarak ödenmesinin sağlanacağı Vergi İcra
Hukukunun konusunu oluşturmaktadır (Kaneti, 1989).

Uluslararası Vergi Hukuku: Çifte vergilendirme, uluslararası vergi ilişkileri ve bu
ilişkileri düzenleyen vergi anlaşmaları ise uluslararası vergi hukukunun konusunu
oluşturmaktadır. Devletlerin uluslararası vergi anlaşmaları dışında, başka devletlerle olan
ilişkilerini tek taraflı olarak kendi vergi kanunlarıyla düzenlemeleri de uluslararası vergi
hukukunun kapsamı içinde yer alır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve hızla gelişmekte olan
küreselleşme olgusu, uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerin, dolayısıyla uluslararası vergi
hukukunun önemini giderek arttırmaktadır.

Türk Vergi Sistemi (Özel – Bireysel Vergiler Hukuku): Memleketimizde alman
vergilerden her biri genellikle ayrı yasalarda düzenlenmiş bulunmaktadır. Her yasa düzenlediği
vergiye belirli bir hukuksal yapı vermektedir. İşte tek tek bu vergileri inceleyen, bireysel
vergilerle ilgili kuralları konu edinen Vergi Hukuku bölümüne Bireysel Vergiler Hukuku ya da
Özel Vergiler Hukuku, bireysel vergilerin tümünün oluşturduğu kümeye Vergi Sistemi
denebilir (Kaneti, 1989).

2.1.1. Vergi Hukuku Dallarının Genellik – Özellik Açısından Sınıflandırması

a) Genel Vergi Hukuku: Genel vergi hukukunda, vergi hukukunun tümüne ilişkin ve
bütün vergilerde uygulanacak temel ilkeler ve kurallar, vergi borcu ve vergi ilişkisinin
niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergilendirme alanında çıkan
uyuşmazlıklar ve çözüm yolları incelenir.
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Bu hukuk dalının tümüne ilişkin ve bütün vergilere uygulanacak ilkeler ve kuralları,
vergi borcunun doğması, sona ermesi ve uyuşmazlıkların çözüm yollarını içerir.
Vergi Usul Hukuku: Vergilendirme ilkeleri, yükümlünün ödevleri, değerleme gibi
Vergi Hukukunun tüm alanlarını kapsayan genel konuları içerir. Bu genel ilkeler tüm vergilere
uygulandığı için, Vergi Usul Hukukuna Vergi Hukukunun genel bolümü gözüyle bakılabilir.
Vergi Ceza Hukuku: Vergi ödevlerine aykırılıklara uygulanan ceza yaptırımlarını
kapsayan Vergi Hukuku bölümüne Vergi Ceza Hukuku denilmektedir.
Vergi Yargısı Hukuku: Vergi idaresi ile birey arasında, vergi kanunlarının uygulanması
nedeniyle, uyuşmazlıklar çıkabilir. Vergisel uyuşmazlıkların yargı yolu ile çözüme
bağlanmasına ilişkin kurallar Vergi Yargısı Hukukunu oluşturmaktadır.
Vergi İcra Hukuku: Vergilerin nasıl tahsil edileceği bireyin vergiyi kendi isteği ile
ödememesi karşısında, hangi yollardan ve hangi usullere dayalı olarak ödenmesinin sağlanacağı
Vergi İcra Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.
Uluslararası Vergi Hukuku: Çifte vergilendirme, uluslararası vergi ilişkileri ve
bu ilişkileri düzenleyen vergi anlaşmaları ise uluslararası vergi hukukunun konusunu
oluşturmaktadır. Devletlerin uluslararası vergi anlaşmaları dışında, başka devletlerle olan
ilişkilerini tek taraflı olarak kendi vergi kanunlarıyla düzenlemeleri de uluslararası vergi
hukukunun kapsamı içinde yer alır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve hızla gelişmekte olan
küreselleşme olgusu, uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerin, dolayısıyla uluslararası vergi
hukukunun önemini giderek arttırmaktadır.

b) Özel Vergi Hukuku: Özel vergi hukukunda ise konularına göre tek tek vergiler ve
bunları düzenleyen yasalar incelenir. Örneğin Türk Vergi Sisteminin tek tek vergiler
itibariyle ele alınması, işlenmesi özel vergi hukuku içine giren bir inceleme biçimi
olmaktadır. Türk Vergi Sistemi” denildiğinde Türk Özel Vergi Hukuku olarak
anlaşılmalıdır.
Vergi sistemi içerisinde yer alan vergi türlerine ilişkin ilke ve kuralları içerir.
Türkiye’de alınan vergilerden her biri genellikle ayrı kanunlarda düzenlenmiş
bulunmaktadır.
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Her kanun düzenlediği vergiye belirli bir hukuksal yapı vermektedir. İşte tek tek bu
vergileri inceleyen, bireysel vergilerle ilgili kuralları konu edinen Vergi Hukuku bölümüne
Özel Vergi Hukuku, bireysel vergilerin tümünün oluşturduğu kümeye Vergi Sistemi denebilir.
Bu anlamda Türk Vergi Sistemi Şu Kanunlardan Oluşmaktadır:
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler: Gelir Vergisi Kanunu; Kurumlar Vergisi Kanunu.
Harcamalar – İşlemler Üzerinden Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi Kanunu; Özel
Tüketim Vergisi Kanunu; Gider Vergileri Kanunu; Gümrük Vergisi Kanunları.
Servet Üzerinden Alınan Vergiler: Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu; Emlak Vergisi
Kanunu; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu;.
Benzeri Mali Yükümler: Damga Vergisi Kanunu; Harçlar Kanunu…

Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Vergilerin Sınıflandırılması
Gelirler üzerinden alınan vergiler
– Gelir vergisi
– Kurumlar vergisi
Servetler üzerinden alınan vergiler
– Kısmi servet verileri (Emlak vergileri, Motorlu taşıtlar vergisi)
– Servet transferleri vergileri (Veraset ve intikal vergisi)
Harcamalar – İşlemler üzerinden alınan vergiler
– Katma değer vergisi
– Özel tüketim vergisi
– Banka ve sigorta muameleleri vergisi
– Özel iletişim vergisi
–Şans oyunları vergisi

2.1.2. Vergi

Hukuku

Dallarının

Maddilik

–

Şeklilik

Açısından

Sınıflandırma
a) Maddi Vergi Hukuku: Vergi borcu konusunda hak ve ödevlerin doğumunu, sona
ermesini ve bunların içeriğine ilişkin düzenlemeleri içeren daldır.
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b) Şekli Vergi Hukuku: Maddi hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve
yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenleyen daldır.
Yukarıdaki ayrım çerçevesinde maddî vergi hukukunun tüm olarak özel vergi hukuku
ile genel vergi hukukunun bir kısmını, şeklî vergi hukukunun ise genel vergi hukukunun geri
kalan kısmını kapsadığı görülür. Bir başka ifade ile maddi vergi hukuku, vergi borcunun
doğumuna vücut veren tüm vergi normlarını, şekli vergi hukuku da bu borcun doğumu ve sona
ermesi sürecinde izlenecek kuralları belirleyen vergi normlarını ifade eder.

2.2.Vergi Hukukunun Kaynakları
Hukukta kaynak: Olaylara uygulanması gereken hukuk kurallarını içeren eden
belgelerdir.
Vergi Hukukunun Kaynakları
1)

Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar: Vergi konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olayı,

matrahı ve oranlarında kısaca verginin temel unsurlarında değişiklik yapan, kurallar koyan
kaynaklardır.
2)

Tali (Yardımcı) Kaynaklar: Verginin temel unsurlarını değiştirmeyen, yeni

kurallar koymayan, var olan kuralları açıklayan kaynaklardır.

2.2.1. Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar:
1-

Anayasa

2-

Kanunlar

3-

Uluslararası Anlaşmalar

4-

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kanun Hükmünde Kararname)

5-

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Bakanlar Kurulu Kararları)

6-

Tüzükler - Mülga: 16/4/2017-6771/16 md.

7-

Yönetmelikler

8-

Anayasa Mahkemesi kararları
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9-

İçtihadı birleştirme kararları

10-

Düzenleyici genel tebliğler

2.2.1.1.Anayasa
“XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
Madde 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.”

Hukukun diğer kaynakları kesinlikle Anayasa’ya aykırı olamaz.
Bu kaynaklar Anayasa’ya aykırı ise iptali mümkündür (Uluslararası Vergi Anlaşmaları
hariç).
En temel kaynaktır: Anayasamızda Vergi Hukukunu ilgilendiren temel ilkeler yer
almaktadır. (Anayasa madde: 2, 10 ve 73)

Anayasal İlkeler:
1- Sosyal Devlet İlkesi
2- Eşitlik İlkesi
3- Genellik İlkesi
4- Ödeme Gücü – Mali Güç İlkesi
5- Kamu Giderlerini Karşılamak Üzere Alınması İlkesi
6- Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi
7- Kanunilik İlkesi

2.2.1.1.1. Sosyal Devlet İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR
II. Cumhuriyetin Nitelikleri:
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MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen
temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Sosyal Devlet:
Devletin koyduğu hukuk kurallarına uyacağı (hukuk devleti) ve
Çalışan, çalıştığı halde elde ettiği ürün ile mutlu olabilmek için, tasarladığı maddî ve
manevi değerlere sahip olamayan kişilerin yardımcısı olduğu bir devlettir.
Anayasa Mahkemesi:
“… kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak
düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, sosyal, iktisadî
ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun
biçimde dağıtılmasını sağlayıcı tedbirleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam
ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük
rejimini uygulayan devlet.”

Vergi Hukuku ve Sosyal Hukuk Devleti
Vergi Hukukunun genel yapısı sosyal hukuk devletinin gereklerine uygun olmalıdır.
“Edinburg kuralı” diye adlandırılan ve bireylerin göreceli ekonomik durumunun
vergilendirme ile değiştirilmemesi gerektiğini belirten ilke, sosyal hukuk devleti ile
bağdaşamaz.
Sosyal hukuk devleti anlayışında, vergilendirme ile gelir ve varlığın yeniden dağıtılması
da öngörülmektedir.
Bunun gibi artan oranlı vergi tarifeleri, gelir vergisindeki özel indirim ve sakatlık indirimi,
sosyal hukuk devletinin damgasını taşıyan kurumlardır.

2.2.1.1.2. Eşitlik İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR
X. Kanun önünde eşitlik:
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MADDE 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
…
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

2.2.1.1.3. Genellik İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi,

resim,

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,

istisnalar ve

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde
değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

Anayasa md.73: “herkes ... vergi ödemekle yükümlüdür”
Vergi yükünün belirli bireylere veya toplumsal kesimlere yüklenmeyerek, vatandaşların ve
yurtta yaşayan yabancıların tümüne dağıtılmasıdır.
Genellik ilkesi istisnasız herkesin vergi vermesi anlamına gelmez.
Bu ilke, genel vergi yükünün mali gücü vergi ödemeye elverişli olanlar arasında, malî güçle
orantılı olarak dağıtılmasını içerir.
Malî gücü vergi ödemeye yeterli olmayanlar, verginin dışında bırakılabilir.
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2.2.1.1.4. Ödeme Gücü – Mali Güç İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi,

resim,

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,

istisnalar ve

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde
değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

Anayasa md.73: « … mali güçleri ölçüsünde vergi ödemekle yükümlüdür.»
Mali güç, vergi ödeyebilme gücüdür. Özel kişilerde, malî güç ekonomik güçle eşdeğer bir
anlam taşır.
Mali güç çeşitli olgulara göre ölçülür:
Gelir, servet, zenginleşme ve harcamalardır.

2.2.1.1.5. Kamu Giderlerini Karşılamak Üzere Alınması
İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
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Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi,

resim,

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,

istisnalar ve

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde
değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.
Bu ilkenin anlamı, kamu giderleri gerektirmedikçe, kişiden vergi alınmaması ve vergi
adı altında toplanan paraların kamu giderlerinin dışında harcanmamasıdır.
Vergi ödevinde kişinin belirli bir hizmetten doğrudan doğruya yararlanma karşılığı
olarak bir ödemede bulunması değil, bütün kamu hizmetlerinin giderlerine karşı, bir katılma
payını üstlenmesi söz konusudur.
Bu temel ilkeden şu sonuçlar çıkarılabilir:
1.

Vergilerin alınmasında, kamu giderlerine kaynak sağlamak amacı olmalıdır.

2.

Başlıca vergilerden oluşan kamu gelirleri yalnızca kamu giderlerine

harcanabilir.
3.

Kamu işlerinin gerektirdiği giderlerin, esas itibariyle vergilerden oluşan devletin

genel gelirleriyle karşılanması gerekir.

2.2.1.1.6. Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi,

resim,

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,

istisnalar ve

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde
değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.
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Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi, sosyal hukuk devleti ilkesinin doğal
bir sonucudur.
Sosyal hukuk devleti: “güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani
sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet” tir.
Vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yolu ile sosyal adaleti, sosyal yararı sağlamak,
ekonomik ve sosyal dengeyi oluşturmak, Anayasanın devlete yönelttiği ödevlerdendir.

2.2.1.1.7. Kanunilik İlkesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler
VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
Vergi,

resim,

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,

istisnalar ve

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde
değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

Anayasa md.73: «Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur,
değiştirilir veya kaldırılır.»
Anayasa her çeşit malî yükümün yasa ile konulmasını buyururken, keyfi ve takdiri
uygulamayı önleyecek ilkelerin yasada yer alması gereğini gütmüştür.
Yürütmenin vergi uygulaması yasalara bağlı kılınarak, kişisel hak ve özgürlükler
açısından güvence sağlanmıştır.
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Vergilendirme yetkisinin yasama organı eliyle kullanılması, “halkın kendi iradesiyle
kendini vergilendirmesi” anlamına geldiğinden, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun
düşmektedir.
Verginin yasallığı ilkesinin kapsamına, malî yükümlerin konulması, değiştirilmesi veya
kaldırılması girmektedir.

Belirtmek gerekir ki, Anayasa 73, III' deki kanunilik ilkesi yalnız vergileri değil, resim,
harç ve benzeri yükümlülükleri, bir diğer deyişle kamusal güce (cebre)dayalı bütün yükümleri
kapsamaktadır.
Bir verginin kanun ile konulmuş sayılabilmesi için çerçevesinin yasa ile belirlenmesi
zorunludur. Bu da malî yükümün konusunun yükümlüsünün, matrahının ve oranının yasa ile
belli edilmesiyle sağlanabilir.
Yasa bu öğelerden hiçbirini idarenin takdirine bırakamaz; vergi yasanın koyduğu ilke
ve kurallara göre alınır.
Vergiden indirim yapmak veya bağışık tutmak, vergi koyma ölçüsünde büyük bir önem
taşıdığından, yasallık ilkesinin kapsamının içindedir.

Kanunilik İlkesinin İstisnaları
Muaflık, istisna, indirim ve oranlara ilişkin hükümlerde, kanunun belirttiği yukarı ve
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi, yasa koyucu tarafından Cumhurbaşkanı’na
verilebilir.
Bu hükmün amacı, yasama organının nispeten yavaş çalışması nedeniyle, anılan
konularda yürütme organına yetki verilmesine olanak sağlayarak, esneklik ve çabukluk
getirmektir.
Yürütme organına yetki verilerken, yasada alt ve üst sınırların belirtilmesi zorunludur.
Olağanüstü

hal

süresince,

Cumhurbaşkanı

olağanüstü

halin

gerekli

kıldığı

(vergilendirme ile ilgili) konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir.

2.2.1.2.Kanunlar
Kanunlar; soyut, genel, daimi ve uyulması zorunlu kurallardır.
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Ülkemizde kanun çıkarma (yasama) yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir.
Vergilerin uygulanabilmeleri için bir kanuna dayanmaları gerekmektedir.
Anayasa m.73: “Vergi resim harç vb. mali yükümlülükler, kanunla konulur, değiştirilir,
kaldırılır”.
Verginin kanuniliği ilkesi uyarınca sadece bir kanun çıkarılması yeterli değildir.
Verginin temel unsurlarının (konusu, matrahı, mükellefi, oranı, muafiyet ve istisnaların alt
ve üst sınırlarının) kanunda belirtilmesi gereklidir.

Temel Vergi Kanunları:
Vergi Usul Kanunu; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun; Danıştay
Kanunu; Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun; İdari Yargılama Usulü Kanunu;
Gelir Vergisi Kanunu; Kurumlar Vergisi Kanunu; Katma Değer Vergisi Kanunu; Özel
Tüketim Vergisi Kanunu; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu; Emlak Vergisi Kanunu; Motorlu
Taşıtlar Vergisi Kanunu; Damga Vergisi Kanunu; Harçlar Kanunu.

2.2.1.3.Uluslararası Anlaşmalar
Uluslararası antlaşmalar yürütme organınca imzalanmaktadır.
Yasama organı bir kanunla bu antlaşmanın onaylanmasını uygun bulmaktadır.
(Onaylanmasını uygun bulma kanunu).
Bu kanuna dayanan Cumhurbaşkanı antlaşmayı onaylar ve yayımlar.
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir.”
“Bunlar

hakkında

anayasaya

aykırılık

iddiası

ile

Anayasa

Mahkemesi’ne

başvurulamaz.”

2.2.1.4.Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi

(Kanun

Hükmünde

Kararname)
Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanarak, Resmi Gazete ’de yayınlanmakla yürürlüğe
giren kararnamelerdir.
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Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun
hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Anayasa m.104:
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenemez.
Vergi ödevi Anayasasının “siyasî haklar ve ödevler” bölümünde yer aldığından, vergisel
konular Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez.
İstisnası: Olağanüstü haller de çıkarılacak olağanüstü hal kanun hükmünde
kararnameleridir.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104.
maddede belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis
onayına sunulur.

2.2.1.5.Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi

(Bakanlar

Kurulu

Kararları)
T.C. Anayasa m.73/4
«Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilebilir.»

Örnek - GVK m.94:
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«Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı), bu maddede yer alan kesinti oranını, her bir
ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle
yeniden tespit etmeye yetkilidir.»

2.2.1.6.Tüzükler - Mülga: 16/4/2017-6771/16 md.
(Mülga: 16/4/2017-6771/16 md.)
Kanunların nasıl uygulanacağını gösterir.
Tüzüklerin kanuna aykırı olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için Danıştay’ın
incelemesinden geçmeleri gerekir.
Gümrük mevzuatı dışında, Vergi Hukuku alanına ilişkin tek tüzük, 7/3995 sayılı “Emlâk
Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine ilişkin Tüzük “tür.

2.2.1.7.Yönetmelikler
Yönetmelikler Cumhurbaşkanı, bakanlıklar veya kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan,
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin
hükümlerini açıklayıcı kaynaklardır.
Yönetmelikler kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı olamaz.
Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.
Yönetmelikler genel, soyut ve kişisel olmayan kuralları içeren hukuki tasarruflardır.
Danıştay’ın incelemesinden geçmezler.

2.2.1.8.Anayasa Mahkemesi kararları
Vergi kanunlarını veya bunların bazı maddelerini iptal eden Anayasa Mahkemesi
kararlarının da bağlayıcı kaynak niteliği bulunmaktadır.

2.2.1.9.İçtihadı birleştirme kararları
İBK farklı görüşler nedeniyle beliren tereddütleri gideren ve uygulamada birliği
sağlayan bağlayıcı kararlardır.
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Vergi ihtilaflarının çözümünde Danıştay’ın bir dairesinin vermiş olduğu kararlar veya
iki ayrı dairenin ayrı ayrı kararları birbirine aykırı ise, bu kararlar daha yüksek yargı
organlarınca incelenerek tek bir karara bağlanır.
Bu kararlara İçtihadı Birleştirme Kararları denir.
İçtihadı Birleştirme Kararları, verginin aslını etkileyen, mükellef ve vergi dairesince
uyulması zorunlu asli, kaynaklardandır.

2.2.1.10.

Düzenleyici genel tebliğler

Vergi kanunlarının uygulanmasına yön vermek için çıkarılan tebliğler, kural olarak,
bağlayıcı değildir.
Ancak, kanunun Bakanlığa bazı uygulama ayrıntılarını belirleme görevini verdiği
yerlerde, bu görevin yerine getirilmesi için yayınlanacak olan tebliğler bağlayıcı nitelik
taşıyacaktır.
Örneğin 3069 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 11.2 uyarınca “ihracat istisnasının
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları tespite
Maliye ve Gümrük Bakanlığı (Hazine ve Maliye Bakanlığı) yetkilidir”.
Bakanlık bu yetkisini, 5 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile
kullanmıştır.

2.2.2. Tali (Yardımcı) Kaynaklar
Tali (Yardımcı) Kaynaklar
1-

Emsal yargı kararları (içtihatları)

2-

Bağlayıcı olmayan tebliğler (Açıklayıcı Genel Tebliğler)

3-

Muktezalar (Özelgeler)

4-

Bilimsel öğreti (doktrin)

2.2.2.1.Emsal Yargı Kararları (İçtihatları)
Vergi Hukuku alanında, yargısal kararlar - içtihatlar bağlayıcı olmayan yardımcı
nitelikte bir kaynak oluşturur.
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Yargısal içtihatların bağlayıcı gücü yoktur.
Bunun bir tek istisnası vardır, o da Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararlarıdır.
Vergi Hukuku alanındaki Danıştay içtihadı birleştirme kararlarının yukarda açıklandığı
üzere, bağlayıcı gücü vardır.

2.2.2.2.Bağlayıcı Olmayan Tebliğler (Açıklayıcı Genel Tebliğler)
Genel tebliğler, vergi yasalarının uygulanması konusunda Maliye ve Gümrük
Bakanlığının (Hazine ve Maliye Bakanlığı) genel nitelikteki yönergelerini kapsar.
Bu tebliğler vergi idaresinin vergi yasalarının uygulanması konusundaki görüşlerini ve
yönergelerini kapsadığı için çok önemlidir.
Bunlar vergi dairelerini bağlamakla birlikte, yükümlüler ve vergi yargısı organları için
bağlayıcı değildir.
Tebliğler, kural olarak, bağlayıcı değildir. Bunun istisnası yukarıda “Düzenleyici Genel
Tebliğler” altında açıklanmıştır.

2.2.2.3.Muktezalar (Özelgeler)
Vergi mükelleflerinin – sorumlularının vergi ile ilgili tereddütte düşmeleri halinde vergi
idaresine başvurarak açıklama talep etmeleri mümkündür. Bu hallerde yapılan açıklamalara
mukteza adını alır.
Muktezalar, yükümlülerin, vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından tereddüde
düştükleri konularda, vergi idaresinden istedikleri yazılı açıklamalara verilen yanıtlardır.
Muktezaların vergi idaresinin görüşünü ortaya koymak yönünden, benzer olaylarda
yardımcı kaynak değeri bulunmaktadır.

2.2.2.4.Bilimsel öğreti (doktrin)
Vergi Hukuku alanında öğreti (doktrin) yol gösterici yardımcı bir kaynak niteliğindedir.

2.2.2.5.Örf ve Adetler
Vergi Hukuku alanında örf ve adetler yol gösterici yardımcı bir kaynak niteliğindedir.
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Uygulamalar

1)

Vergi hukuku kendi içinde hangi dallara dala ayrılmaktadır?

2)

Vergi hukukunda asli kaynak ve tali kaynak ayırımı hangi ölçüt temelinde

yapılmaktadır açıklayınız.
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Uygulama Soruları

1)

Vergi hukuku dallarının maddi ve şekli açıdan ayrımını açıklayınız.

2)

Vergi hukuku dallarının genel ve özel açıdan ayrımını açıklayınız.

3)

Vergi hukukunun kaynaklarını asli ve tali kaynak olarak sınıflandırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1)

Vergi hukukunun dalları

2)

Vergi hukukunun dallarının maddi – şekli ve genel – özel temelinde sınıflandırılması

3)

Vergi hukukunun kaynakları

4)

Vergi hukukunun kaynaklarının asli kaynak ve tali kaynak ayırımı ölçütünde

sınıflandırılması
5)

Vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeleri
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri maddi vergi hukukunun kapsamına girer?

I. Vergi Usul Kanunu içinde yer alan düzenlemeler II. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan
düzenlemeler III. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeler
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2)

Vergi ödevlerine aykırılıklara uygulanan yaptırımları inceleyen vergi hukuku dalı

hangisidir?
A) Gelir vergisi hukuku B) Vergi yargısı hukuku C) Uluslararası vergi hukuku D) Vergi İcra
hukuku E) Vergi ceza hukuku
3)

Aşağıdakilerden hangisi veya maddi vergi hukukunun kapsamına girmez?

I. Vergi Usul Kanunu içinde yer alan düzenlemeler II. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan
düzenlemeler III. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeler
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
4)

Çifte vergilendirme konusunun incelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden

hangisidir?
A) Vergi icra hukuku B) Uluslararası vergi hukuku C) Vergi yargısı hukuku D) Vergi usul
hukuku E) Vergi ceza hukuku
5)

Cumhurbaşkanına aşağıdaki unsurlardan hangisinde değişiklik yapma yetkisi

verilebilir?
A) İstisna B) Muaflık C) İndirim D)Vergi oranı E) Hepsinde
6)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında ver almaz?

A) Anayasa B) Anayasa Mahkemesi kararları C) Kanun D) Uluslararası anlaşmalar E) Bilimsel
öğreti
7)

Vergi usul hukuku hangi konuları kapsamaktadır?

8)

Vergi yargısı hukuku hangi konuları kapsamaktadır?

9)

Vergi ceza hukuku hangi konuları kapsamaktadır?

10)

Vergi icra hangi konuları kapsamaktadır?

11)

Vergi hukukunun kaynağı olarak anayasayı açıklayınız.

12)

Anayasamızda yer alan vergileme ilkelerini açıklayınız.

13)

Vergi hukukunun kaynaklarından içtihadı birleştirme kararlarını açıklayınız.
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14)

Birer vergi hukuku kaynağı olarak anayasa, kanun ve uluslararası antlaşmaların temel

niteliklerini karşılaştırarak tartışınız

Cevaplar
1) E
2) E
3) A
4) B
5) E
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3. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE VERGİLENDİRME
SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını.

3.2.

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile başlayan ve tarh, tebliğ,

tahakkuk ve kesinleşme ile devam eden ve vergi alacağını – borcunu sona erdiren
durumların gerçekleşmesi ile sona eren vergilendirme sürecini.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasında hangi ilkeler

belirleyicidir?
2)

Vergilendirme süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Vergi kanunlarının yer, Vergi kanunlarının yer,
zaman ve anlam bakımından zaman ve anlam bakımından
uygulanması.
uygulanmasına egemen olan
temel ilkelerin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Vergiyi doğuran olayın
gerçekleşmesi ile başlayan ve
tarh, tebliğ, tahakkuk ve
kesinleşme ile devam eden
ve vergi alacağını – borcunu
sona erdiren durumların
gerçekleşmesi ile sona eren
vergilendirme süreci.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Vergiyi doğuran olayın
gerçekleşmesi ile başlayan ve
tarh, tebliğ, tahakkuk ve
kesinleşme ile devam eden
ve vergi alacağını – borcunu
sona erdiren durumların
gerçekleşmesi ile sona eren
vergilendirme süreci ile ilgili
temel
kavramların
kavranması.
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Anahtar Kavramlar

Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, mülkilik, şahsilik,
yorum türleri, yorum yöntemleri, ekonomik yaklaşım, vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olay,
tarh, tebliğ, tahakkuk, kesinleşme, vergi alacağını – borcunu sona erdiren durumlar.
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak, vergi kanunlarının uygulanmasına yönelik genel esaslar sırası
ile vergi kanunlarının yer bakımından uygulanması, vergi kanunlarının zaman bakımından
uygulanması ve vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması başlıkları altında
incelenecektir.
İkinci olarak, vergilendirme sürecinin işleyişi genel hatları itibarıyla vergiyi
doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve vergi alacağının – borucunun sona ermesi kapsamında
incelenecektir.
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3.1.Vergi Kanunlarının Uygulanması
Bu başlıkta vergi kanunlarının uygulanması sırası ile vergi kanunlarının yer bakımından
uygulanması, vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanması ve vergi kanunlarının anlam
bakımından uygulanması başlıkları altında incelenecektir.

3.1.1. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması
İlke olarak, Türk vergi kanunları Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik alanı içinde
uygulanır.
Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayandığından ve onun
malî alandaki görünümünü oluşturduğundan «Vergi kanunlarının yerelliği – ülkeselliği mülkiliği ilkesi» bu olgunun doğal sonucudur.
Vergi kanunlarının yerelliği, vergilendirmede “kaynak ilkesinin” uygulanmasına yol
açar.
Vergilendirmede kaynak ilkesinin yanında, vergi yükümlüsünün kişisel nitelikleri
(uyrukluğu veya ikametgâhının bulunduğu yer) de göz önünde tutulur.
Bu durumda, vergi yasalarının yerelliği ilkesi, bu ölçütlere de başvurulduğu oranda
genişlemiş, “kişisellik” kazanmış olur.
Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi yasalarında, o yasada düzenlenen verginin yer
yönünden uygulama alanını belirleyen özel kurallar bulunmaktadır.
Bu kurallar hem “mülkilik” hem de, belirli bir ölçüde, “kişisellik” ilkelerini
yansıtmaktadır.

Türk vatandaşı bir kişinin hem Türkiye’de hem yurt dışında elde ettiği kazançlar
üzerinden Türkiye’de vergilendirilmesi durumunda Şahsilik ilkesi benimsenmiş olur.

Türk vatandaşı olmayan bir kişinin sadece Türkiye’de ettiği kazançlar üzerinden
Türkiye’de vergilendirilmesi durumunda ise mülkilik ilkesi benimsenmiş olur.

Uluslararası Çifte Vergilendirme:
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Uluslararası çifte vergilendirme, aynı yükümlüleri ve aynı vergi konularını birden fazla
devletin vergilendirmesidir.
Genellikle bir ülkenin uyguladığı yerellik ilkesi ile diğerinin uyguladığı
kişisellik ilkesinin çakışmasından doğar.
Uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemek için, devletin tek yanlı olarak vergilendirme
yetkisini sınırlandırması, başvurulacak ilk yoldur.
İkinci yol çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalardır.
Türk vergi yasalarında çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik kurallara yer verilmiş
bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalar
yapmış bulunmaktadır.

3.1.2. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
Vergi kanunlarının yürürlüğe girdikleri zamanla yürürlükten kalktıkları zaman
aralığında uygulanmaktadır.
Temel

ilke;

kanunların

geriye

yürümeyeceği,

yani

kanunların

geleceği

ilgilendirdikleridir.
Vergi kanunlarını diğer kanunlarda olduğu gibi ya metinlerinde hangi tarihte yürürlüğe
gireceği açıklanmak suretiyle, ya da metinlerinde bu konuda açık bir ifade bulunmadığı
takdirde, Resmi Gazete ’deki ilanlarından itibaren 45 gün geçtikten sonra yürürlüğe girerler.
Kanun metinlerinde yürürlükte kalacakları süre belirtilmiş olan vergi kanunları, o
sürenin sona ermesi ile yeni bir kanunla önceki kanunun iptal edildiği açık bir şekilde ifade
edilmek suretiyle veya Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile açık olarak yürürlükten kalkar.

3.1.3. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması
Vergi kanunlarının sürekli değişmesi, karışık ve anlaşılması güç hükümler içermesi,
gerek vergi mükelleflerinin, gerekse de Maliye memurlarının, vergi kanunlarının
uygulanmasında hatalar yapmalarına yol açmaktadır.
İşte bu nedenle vergi kanunlarının yorumu çok önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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Yorumun amacı; kanun koyucunun gerçek iradesinin tam ve doğru bir şekilde tespit
edilmesi ve kanun metninin anlamının tam olarak tespit edilmesidir.

Tipleştirme ve Tipiklik
Tipleştirme: Yasa koyucunun vergiye ilişkin genel soyut kurallar koymasıdır.
Tipiklik: somut maddi olayın soyut hukuk kuralına uygun olmasıdır.
Vergiyi doğuran olayın kanunda soyut bir ifade olarak yer alması (tipleştirme)
Vergiyi doğuran olayın gerçek hayatta gerçekleşmesi (tipikliktir).
Bu sürecin sonunda ise vergilendirme gerçekleşir.

Vergi Hukukunda Yorum
Yorum; soyut hukuk kurallarının somut hukuki durum, işlem ve olaylara
uygulanabilmesi için çeşitli ölçütleri göz önünde bulundurarak yapılan açıklamalardır.
Yorum yeni bir hüküm getirmez, mevcut olan yasa hükümlerinin anlaşılmasını
sağlayarak kanunların uygulama biçimini gösterir.

Yorumu yapan organa göre yorum çeşitleri - türleri:
Yasama Organı

---------

Yasama

Yorumu

(1964

Yargı Organı

---------

Yargı Yorumu

Yürütme Organı

---------

İdari Yorum

Bilim Adamları

---------

Doktrin - Öğreti Yorumu

Anayasa’sı

ile

kaldırılmıştır)

Yorumun yapılış biçimine göre yorum yöntemleri:
Lafzi – Deyimsel Yorum: Bir kanunun anlamının kanun metninde yer alan kelimelerin,
deyimlerin, ifadelerin lafzi – deyimsel anlamalarının esas alınması suretiyle yapılan yorumdur.
Sistematik Yorum: Bir kanun maddesinin; ilgili olduğu kanunun içerisindeki yeri ve
diğer kanunların hükümleri ile olan bağlantısı esas alınarak yapılan yorumdur. Örnek ticari
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kazançların vergilendirilmesinin, hem GVK hem de KVK içindeki yeri açısından
yorumlanmasıdır.
Amaçsal (Gai) Yorum: Bir kanun hükmünün, ekonomik ve sosyal koşullara göre ifade
ettiği anlam göz önünde bulundurularak yorumlamasıdır.
Tarihi Yorum: Yasama organının kanunu çıkartırken ki amacı esas alınarak yapılan
yorumdur. Tarihi yorumu yapabilmek için, kanun tasarısı, taslak, genelge ve meclis tutanakları
incelenir.

VUK m.3:
“Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi
kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer
maddelerle bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır”.

Ekonomik Yaklaşım
Vergiyi

doğuran

olayların

saptanmasında

ve

vergi

yasası

hükümlerinin

yorumlanmasında hukukî biçimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin
esas alınması.
Ekonomik yaklaşımın vergi hukukundaki asıl işlevi, "mali güce göre vergilendirme"
ilkesinin işlemez hale getirilmesini önlemek ve aynı ekonomik güce sahip olanları aynı biçimde
vergilendirerek vergilemede eşitliği sağlamaktır.

3.2.Vergilendirme Süreci
Vergilendirme ilişkisinin kurulabilmesi için:
1) Anayasal bir düzenleme olması ve buna bağlı olarak bir kanun çıkarılması;
2) Vergi Kanununda düzenlenmiş bir alacağın tahsili için, bütçe kanunu ile idareye, vergi
kanunlarını uygulamasına izin verilmiş olması;
3) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi (kişi ile vergi konusu arasındaki bağlantının
kurulması);
gerekir.
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3.2.1. Vergilendirme Sürecinin İşleyişi
I)

Vergiyi doğuran olay gerçekleşti… (Gelir elde edildi)
Vergi borcu belli midir?

II)

Mükellefin vergi borcunun somut olarak saptanması için
1- Matrahın belirlenmesi
2- Matrah x vergi oranı (bu işleme tarh denir).

III)

İzleyen aşamada hesaplanan vergi borcunun mükellefe tebliğ edilmesi gerekir.

IV)

Tarh + Tebliğ = Tahakkuk eder (gerçekleşir)

V)

Tahsil edilir.

3.2.2. Vergiyi Doğuran Olay
Vergi kanunları vergi alacağının doğmasını bazı koşullara bağlarlar. Bu koşullar
oluşmadıkça vergi alacağı da doğmaz.
Vergiyi doğuran olayın koşulları, çeşitli vergilerde farklı şekillerde tanımlanmıştır:
Gelir vergisinde, gerçek kişilerce kazanç ve irat elde edilmesi;
Kurumlar vergisinde, vergiye tabi kurumlarca kurum kazancının elde edilmesi;
Katma değer vergisinde, Türkiye’de mal teslim edilmesi, hizmet ifa edilmesi,
mal ve hizmet ithal edilmesi;
Veraset ve İntikal vergisinde intikalin gerçekleşmesi;
Emlak vergisinde emlak sahibi olmak.

Vergiyi doğuran olay, devletin vergi alacağının doğması için, verginin konusu ile
mükellefi arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade etmektedir.
Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl dikkate alınarak:
1- O yıl geçerli olan vergi kanunları uygulanır
2- Vergi matrahı ve oranı hesaplanır,
3- Zamanaşımı süresi başlatılır.
Vergiyi doğuran olay vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur.
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(Hukuki sebep yürürlükteki yasa hükmüdür; maddî sebep ise vergiyi doğuran olaydır)

Devlet açısından vergi alacağı, mükellef açısından da vergi borcu ya da mükellefiyet;
vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile doğar.
Ancak bu aşamada alacağın (borcun) miktarı henüz belli değildir.
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi, her zaman, ödenecek somut bir vergi
borcunun olduğunu göstermez.
Vergiyi doğuran olayın şahsında gerçekleştiği kişinin ödeyeceği vergi miktarının
belirlenmesi için öncelikle matrahın tespiti gerekir.
Matrahın belirlenmesini takiben verginin tarh edilmesi, tebliğ edilmesi, tahakkuk
ettirilmesi ve tahsili ile vergilendirme işlemleri tamamlanmış olur.

3.2.3. Tarh
Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden
vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari işlemdir.

3.2.3.1.Matrah Tespiti
Üzerinden vergi hesaplanacak ekonomik - teknik büyüklüğün saptanması.
Matrah tespit yöntemleri:
Beyan,
İdarece takdir,
Götürü,
Karine veya dış belirtiler

1- Beyan Yöntemi:
Günümüz vergi sistemlerinde yer alan ana yöntemdir.
Verginin tarhına esas oluşturan matrah bilgilerinin yazılı olarak idareye verilmesidir.

63

Kişinin beyanı esas tutulmakla birlikte idarenin bu beyanın doğruluğunu araştırma
yetkisi vardır.
Beyannamelerde bildirilen matrah ile diğer hususların gerçeğe uygun olup olmadığı
hususu, vergi idaresi tarafından yapılacak bir araştırma ve denetim sayesinde anlaşılabilir.

Türk Vergi Sisteminde Başlıca Beyan Türleri:
Yıllık Beyanname
Muhtasar Beyanname
Münferit Beyanname
Geçici Vergi Beyannamesi

2- İdarece Takdir Yöntemi
Her bir yükümlünün vergi borcunun hesaplanmasına ilişkin matrahı idare tarafından
ayrı, ayrı belirlenir.
Özel-sübjektif işlemlerde matrah ilgili yükümlünün durumuna göre, özel olarak
saptanmaktadır.
Türk Vergi Hukukunda istisnaî olarak idarece belirlenmesi üç şekilde olur: ikmalen,
re'sen ve idarece tarh.

3- Götürü Yöntemi
Götürü veya kesim usulünün esası,

vergi matrahlarının genel bir şekilde

belirlenmesinden ibarettir.
Bu nedenle, götürü usul tamimiyle genel ve objektif bir niteliğe sahiptir.
GVK m.64: “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli
olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık
brüt tutarının % 25'idir.
1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar; 2. Özel
hizmetlerde çalışan şoförler; 3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; 4.
Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar…
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4- Karine veya Dış Belirtiler Yöntemi
Karine: Belirti, Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan
durum, ipucu.
Yükümlülerin gelir veya servetlerine karine sayılan, yani bunları az çok temsil ettikleri
varsayılan bir takım dış belirtilerin vergi matrahı olarak seçilerek vergi borcunun hesaplanması
işlemidir.
Örneğin, eskiden Fransa'da uygulanan kapı ve pencere vergisinde olduğu gibi, bir
binanın kapı ve pencere sayısı vergi matrahını belirleyebilir.

3.2.3.2.Verginin Tarhı
Tarh aşamasında; belirlenen matraha vergi tarifesinin uygulanması sonucunda devletin
vergi alacağı, mükellefin de vergi borcu hesaplanır.
Tarh; vergi alacağının, kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden
hesaplanarak, bu alacağı miktar olarak tespit eden işlemdir.

1- Olağan Tarh Usulü: Beyannameye Dayanan Tarhiyat:
Türk vergi sisteminde kabul edilen ana tarh usulü, beyannameye dayanan tarh usulüdür.
Bu usulde, idare mükellefin yazılı olarak beyan ettiği matrah üzerinden vergiyi tarh ve
tahakkuk ettirir.
Beyannameye dayanan tarh usulünde, vergilendirme sürecinde yer alan idari
işlemlerden tarh ve tahakkuk işlemleri aynı anda gerçekleştiğinden, genellikle bir tebliğ
işlemine de gerek kalmaz.

Yıllık Beyanname
Muhtasar Beyanname
Münferit Beyanname
Geçici Vergi Beyannamesi
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2- Olağan Dışı Tarh Usulleri:
Beyannameye dayanan tarh usulü, mükellefin vergi matrahına ilişkin bilgilerin
idare tarafından tam ve eksiksiz olarak bilinmesi halinde uygulanabilmektedir.
Beyannameye dayanan tarh usulünün uygulanamadığı hallerde olağan dışı usullere
başvurulmaktadır.

Örneğin:
Beyanname verilmediği zaman
Yanlış ya da eksik beyanda bulunulduğu zaman,
Matrahın tespitinde kullanılan belge ve defterlerde yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir
olmaması durumunda…

i.

İkmalen Vergi Tarhı,

ii.

Re’sen Vergi Tarhı

iii.

Verginin İdarece Tarhı

3.2.4. Tebliğ
Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların, yetkili makamlar
tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.
Tahakkuk fişi dışında, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden her türlü belgeler
ve yazılar, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak,
adresleri bilinmeyenlere ise ilân yolu ile tebliğ edilir.
Tebliğin Sonuçları:
Tarh işlemi mükellefe bildirilmiş olur.
Tebliğ üzerine mükellef ya borcunu öder ya da kanuni yollara başvurur.
İdari ve yargısal sürelerin işlemeye başlamasında da belirleyici unsur tebliğ tarihi
olmaktadır.

3.2.5. Tahakkuk – Kesinleşme
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Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir.
Tahakkuk, tarh ve tebliğ gibi ayrı bir idari işlemden çok, kendiliğinden gerçekleşen bir
hukuki durum olarak kabul edilmektedir.
Bu hukuki durum,
1- Dava açma sürelerinin dava açılmaksızın geçirilmesi (tebliğ + 30 gün) veya
2- İlk derece yargı mercilerinin mükellefin iddiasını reddi ile oluşur.

3.2.6. Vergi Alacağının – Borcunun Sona Ermesi
Vergi alacağını sona erdiren haller şunlardır:
Tahsil – ödeme, zamanaşımı, terkin, vergi hatalarında düzeltme, uzlaşma, yargı kararları
ve vergi aflarıdır.

Tahsil – Ödeme:
Vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkmış bulunan vergi borcu verginin tahsili ile ortadan
kalkar.
Verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette ödenmesidir (VUK, m. 23).
Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine (VUK, m. 110/1),
kanunlarında gösterilen süreler içinde (VUK, m. 111/1) ödenir.
Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir (VUK, m. 111/2).
Yükümlümce kendiliğinden ödenmeyen borcun tahsili için vergi dairesi harekete geçer.
Bu durumda ise verginin cebren tahsili söz konusudur.
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Uygulamalar

1)

Ali ile Veli iki yakın arkadaştır. Ali, Veli lehine 25.000 TL bağış yapmak

istemektedir. Ancak Ali eğer 25.000 TL'yi bir bütün olarak bağışlarsa Veli'nin veraset ve
intikal vergisi ödemek durumunda kalacağını bildiğinden Ali ile anlaşarak 25.000 TL'lik
bağışını beşe bölerek gerçekleştirmiştir. 5.000 TL’lik beş ayrı bağış alan Veli veraset ve
intikal vergisi ödemekten kurtulmuştur.
Not: Uygulamada ivazsız intikallerin 5.000 TL'si istisna kapsamındadır.
Uygulamayı vergi hukuku açısından değerlendiriniz.

2)

Vedat Bey yıl içerisinde yapmış olduğu 20.000 TL’lik satışı 10.000 TL olarak

göstermiştir. Vedat Bey ilgili yılın beyannamesini verdikten ve tarh ve tahakkuk eden vergisi
ödedikten sonra izleyen aylarda yapılan vergi denetimi sonucunda bu durum, kayıt ve
belgelere dayalı olarak tespit edilmiştir. Olayı tarhiyat uygulamaları açısından
değerlendiriniz.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 68)
Daha önce bir tarhiyat yapılmış olduğu dikkate alındığında ve bulunan fark, kayıt ve
belgelere dayalı olarak tespit edildiğinden ikmalen vergi tarhı yapılması gerekecektir.

3)

Mustafa Bey, serbest meslek kazancı dolayısıyla 2018 yılının beyan döneminde gelir

vergisi beyannamesini vermesi gerekirken, bu kazancım beyan etmemiş, kendisine yazılı
olarak durumun bildirilmesine ve cevap istenilmesine rağmen herhangi bir cevap da
vermemiştir. Olayı tarhiyat uygulamaları açısından değerlendiriniz.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 68)
Vergi beyannamesinin belirlenen süreler içerisinde verilmemiş olması, re’sen tarhı
gerektiren hallerden birisi olduğundan, resen tarhiyat uygulamasına gidilmesi gerekmektedir.
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4)

Melis Hanım’ın ticari faaliyeti ile ilgili olarak yapılmış olan bir re’sen tarhiyat

sonucunda, bir miktar vergi ve bununla ilgili ceza uygulamasına gidilmiş, konu ile ilgili
tebligat da kendisine yapılmıştır. Melis Hanım süresi içinde vergi mahkemesine başvurmuş
ve dava mükellefin aleyhine sonuçlanmıştır. Bu olayı tahakkuk ve kesinleşme açısından
değerlendiriniz.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 82 – 83)
Dava Melis Hanım’ın aleyhine sonuçlanmış ise, vergi tahakkuk eder. Ancak
kesinleşmez. Çünkü Melis Hanım’ın bölge idare mahkemesine ya da Danıştay’a gitme
imkanı olabilir.
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Uygulama Soruları

1)

Vergi kanunlarının uygulanmasına yönelik ilkleri açıklayınız.

2)

Vergilendirme süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1)

Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını.

2)

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile başlayan ve tarh, tebliğ, tahakkuk ve

kesinleşme ile devam eden ve vergi alacağını – borcunu sona erdiren durumların gerçekleşmesi
ile sona eren vergilendirme sürecini.
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Bölüm Soruları
Vergi Usul Kanunu’nda aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisi – hangileri kabul

1)

edilmiştir?
I- Lafzi – Deyimsel yorum II- Sistematik yorum III- Amaçsal yorum IV- Tarihi yorum
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Türk vergi sisteminde kabul edilen ana tarh usulü aşağıdakilerden hangisidir?

2)

A)Verginin idarece tarhı B)İkmalen vergi tarhı C) Beyannameye dayanan tarh D)Re’sen vergi
tarhı E)Düzeltme yolu ile tarh
Dava açma sürelerinin dava açılmaksızın geçirilmesi veya ilk derece yargı mercilerinin

3)

mükellefin iddiasını reddi ile oluşan duruma ne denir?
A)Verginin tarhı B)Verginin tahakkuku C)Verginin tebliği D)Verginin kesinleşmesi
E)Verginin ödenmesi.
Kanun hükmünün anlamının tespitinde ekonomik ve sosyal koşullara göre ifade ettiği

4)

anlamın göz önünde bulundurularak yapılan yorum türüne ne denir?
A) Lafzi - Deyimsel yorum B) Sistematik yorum C) Amaçsal yorum D) Tarihi yorum E)
Yasama yorumu
Yasama organının kanunu çıkartırken ki amacı esas alınarak yapılan yorum türüne ne

5)
denir?

A) Yasama yorumu B) Sistematik yorum C) Lafzi - Deyimsel yorum D) Tarihi yorum E) Yargı
yorumu
6)

Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasına yönelik ilkeleri anlatınız.

7)

Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına yönelik ilkeleri anlatınız.

8)

Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanmasına yönelik ilkeleri anlatınız.

9)

Vergilendirme sürecini oluşturan aşamaları, vergi uygulaması bakımından anlatınız.

10)

Verginin tarhını tanımlayınız. Tarh usullerini açıklayınız.

Cevaplar
1) E
2) C
3) D
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4) C
5) D
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4. VERGİ CEZA HUKUKU VE VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜM YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Vergi ceza hukuku kapsamında: İdari anlamda hukuka aykırılıklarını ve

yaptırımlarını; Vergi ziyaı suçu ve cezasını, usulsüzlük suçlarını ve cezalarını. Ceza
hukuku anlamında suç ve cezalarını; kaçakçılık suçlarını ve cezalarını, vergi
mahremiyetinin ihlâli suçunu ve cezasını, memurların mükellefin özel işlerini
yapması suçunu ve cezasını.
4.2.

Vergisel uyuşmazlıkların çözüm yolları kapsamında: idari çözüm yolları olarak;

vergi hatalarını ve reddiyatı, uzlaşmayı, izaha daveti, cezalarda indirimi. Yargısal
çözüm yolları olarak; vergi davasını ve kanun yollarını.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Vergi kanunları hükümlerine aykırı olan ve kanunda suç veya kabahat olarak tanımlanan

fiilleri icra edenler hangi yaptırım veya cezalar ile karşılarılar?
2)

Vergi mükellefi veya sorumlusu ile vergi idaresi arasında meydana gelen bir vergi

uyuşmazlığı hangi yolardan çözüme kavuşturulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Vergi
ceza
hukuku
kapsamında: İdari anlamda
hukuka
aykırılıkları
ve
yaptırımlar; Vergi ziyaı suçu
ve cezası, usulsüzlük suçları
ve cezaları. Ceza hukuku
anlamında suç ve cezaları;
kaçakçılık suçları ve cezaları,
vergi mahremiyetinin ihlâli
suçu ve cezası, memurların
mükellefin özel işlerini
yapması suçu ve cezası.

Vergi kanunları hükümlerine
aykırı olan ve kanunda suç
veya
kabahat
olarak
tanımlanan fiillerin, bunların
cezalarının
ve
ceza
kesilemeyecek durumlar ile
cezaları ortadan kaldıran
durumların kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Vergisel
uyuşmazlıkların Vergisel
uyuşmazlıkların
çözüm yolları kapsamında: idari ve yargısal çözüm
idari çözüm yolları olarak; yollarının kavranması.
vergi hataları ve reddiyat,
uzlaşma,
izaha
davet,
cezalarda indirim. Yargısal
çözüm yolları olarak; vergi
davası ve kanun yolları.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar
Vergi ziyaı suçu ve cezası, usulsüzlük suçları ve cezaları, özel usulsüzlük suçları ve cezaları,
kaçakçılık suçları ve cezaları, vergi mahremiyetinin ihlali suçu ve cezası, mükellefin özel işlerini
yapma suçu ve cezası, tekerrür, birleşme, yanılma, mücbir sebepler, zamanaşımı, pişmanlık ve
ıslah, izaha davet, ödeme, ölüm, cezalarda indirim, uzlaşma, terkin, yargı kararları, af, hata
düzeltme, vergi davası, istinaf, temyiz.
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Giriş
Vergi kanunları hükümlerine aykırı olan ve kanunda suç veya kabahat olarak tanımlanan
fiilleri icra edenler, kanunda yer alan idari anlamda vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve
usulsüzlük cezaları) ve ceza hukuku anlamındaki ve hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar
(kaçakçılık cezaları, vergi mahremiyetinin ihlâli cezası, memurların mükellefin özel işlerini
yapması suçunun cezası) ile cezalandırılırlar.
Vergisel uyuşmazlık ise vergi idaresi ile mükellefler arasında vergi ödevi ilişkisinden
dolayı ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları ifade eder. Vergisel uyuşmazlığın temel kaynağını
mükellef ile vergi dairesi arasındaki anlayış farklılığı ya da görüş ayrılığı oluşturmaktadır.
Vergisel uyuşmazlıklar esas olarak yargı mercileri tarafından çözüme bağlanmakla birlikte,
yargıya gidilmeksizin idari çözüm yollarına başvurularak da sona erdirilebilirler.

4.1.Vergi Ceza Hukuku
“Suç”, genel olarak, kanunun cezalandırdığı fiiller olarak tanımlanabilir.
Kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü ihlallere ise “kabahat”
denilmektedir.
Vergi kanunları hükümlerine aykırı olan ve kanunda suç veya kabahat olarak tanımlanan
fiilleri icra edenler, kanunda yer alan idari anlamda vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve
usulsüzlük cezaları) ve ceza hukuku anlamındaki ve hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar
(kaçakçılık cezaları, vergi mahremiyetinin ihlâli cezası, memurların mükellefin özel işlerini
yapması suçunun cezası) ile cezalandırılırlar.
Vergi Hukukunda vergilendirme işleminin zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirilebilmesi için vergi kanunlarıyla mükelleflere bir takım ödevler yüklenmiştir.
Mükelleflerin bu ödevleri yerine getirmemeleri durumunda idareyi vergi kaybına
uğratabilecekleri gibi vergi kaybına uğratmadan vergi alacağını tehlikeye düşürebilmeleri de
söz konusu olabilmektedir. Ayrıca işlenen suçun türüne göre mükellefe verilecek cezalar, para
cezası şeklinde olabileceği gibi hapis cezası şeklinde de olabilir. Bu bakış açısıyla vergi suç ve
cezaları; mali nitelikli suç ve cezalar ve hürriyeti bağlayıcı cezalar şeklinde ikiye ayrılarak
incelenebilir.
Vergi suçları temelde iki grup altında incelenebilir. Bunların bir bölümü para cezası
gerektiren vergi suçlarıdır. Bu suçların cezası vergi idaresi tarafından verilir. Bir bölümü ise
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hapis cezası gerektiren vergi suçlarıdır. Bu suçların cezası ise yargılama sonucunda hakim
tarafından verilir.

1. İdari Anlamda (Mali Nitelikli) Hukuka Aykırılıklar: Kabahatler
1.1. Vergi Ziyaı Cezası
1.2. Usulsüzlük Cezaları (Genel – Özel)

2. Ceza Hukuku Anlamında (Hürriyeti Bağlayıcı) Suç ve Cezalar
2.1. Kaçakçılık suçları ve cezaları
2.2. Vergi mahremiyetinin ihlâli suçu ve cezası
2.3. Memurların mükellefin özel işlerini yapması suçu ve cezası

4.1.1. Kabahatler
Bu grupta yer alan hukuka aykırılıkların tespiti vergi idaresi tarafından yapılır, cezaları
da yine vergi idaresi tarafından uygulanır.

Cezayı Gerektiren Olayın Tespiti – VUK Madde 364: “Vergi cezalarını gerektiren
olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından
tespit olunur. Yoklama ve vergi incelemesi sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektirici
olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde
bunların tutanakla tespit edilmesi mecburidir.”
Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi daireleri veya yoklama ve vergi incelemesine
yetkili olan görevliler tarafından tespit olunur (VUK, m. 364).
Vergi İnceleme Elemanları mükellefler nezdinde yaptıkları incelemelerde, para cezası
gerektiren bir vergi suçunun bulunduğuna karar verirlerse, ilgili vergi dairesi müdürüne
bildirirler. Bundan sonra vergi dairesi müdürünün imzasını taşıyan bir ceza ihbarnamesi ile ceza
mükellefe tebliğ edilir. Mükellef 30 günlük dava açma süresinde itiraz etmezse ceza kesinleşir.
Mükellef isterse 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesi’nde dava açarak cezanın iptalini
isteyebilir.
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Ceza Kesme Yetkisi – VUK Madde 365: “Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu
vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir.”
Vergi cezaları, olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu
vergi dairesi tarafından kesilir (VUK, m. 365).
Damga Resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda vergi cezasını
kesecek vergi dairelerini Maliye Bakanlığı belli eder.
Vergi İnceleme Elemanları incelemelerde, hapis cezası gerektiren bir suç işlemiş
olduğuna dair deliller bulursa, suç duyurusunda bulunmak suretiyle Cumhuriyet Savcılığına
bildirir. Savcılık gelen rapor ve delillerle mükellefin suçlu olabileceğine inanırsa kamu davası
açacaktır. Bu dava Adli Mahkemelerde açılır. Yapılan yargılama sonucunda Adli
mahkemelerin kararı üzerine, mükellef ya suçsuz bulunacak, ya da suçlu bulunarak hapis
cezasına çarptırılacaktır.

4.1.1.1.Vergi Ziyaı
Vergi Ziyaı – VUK Madde 341: “Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun
vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi
yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade
eder.
Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair
suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet
vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
Yukarıki fikralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya
tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.”
Vergi Ziyaı Suçu: Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili
ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin
zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder (VUK, m.
341/1).

Vergi Ziyaı Cezası – VUK Madde 344: “(Değişik: 22/7/1998 - 4369/11 md.)
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(Değişik, birleştirilen birinci ve ikinci fıkra : 23/1/2008 - 5728/275 md.) 341 inci
maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu
hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç
kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra
verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu
madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. (Son fıkra Mülga : 11/8/1999 4444/14 md.)”
Vergi Ziyaı Cezası:
Ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına, kaçakçılık fiilleriyle sebep olunması halinde, bu ceza üç kat, bu
fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için kesilecek ceza
yüzde elli oranında uygulanır.

4.1.1.2.Usulsüzlük
Usulsüzlüğün Tarifi – VUK Madde 351: “Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule
müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.”
Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır
(VUK, m. 351).
Usulsüzlükler, genel ve özel usulsüzlükler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

4.1.1.2.1. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları
Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları – VUK Madde 352: “(Değişik: 30/12/1980 2365/76 md.)Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre
cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat
olarak kesilir.
I inci derece usulsüzlükler:
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1. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/25 md.) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde
verilmemiş olması;
2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış
olması;
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi
yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
4. (Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.)
5. Çiftçiler tarafından 245 nci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince
yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;
6. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 - 219) uyulmamış olması
(Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil
sayılır);
7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin
yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik
ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.);
9.Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin
tarh ettirilmemiş olması;
10. (Mülga : 18/4/1984 - 2995/4 md.)
11. (Ek : 4/12/1985 - 3239/25 md.) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342 nci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.
II nci derece usulsüzlükler :
1. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/25 md.) Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin
süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde
verilmiş olması; (Mülga : 3/4/2002 - 4751/7 md.)
2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva
edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
3. (Mülga : 18/4/1984 - 2995/4 md.)
4.

(Değişik: 3/12/1988 - 3505/4 md.) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin

zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);
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5. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış
olması;
6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin
sonundan başlayarak bir ay
içinde yaptırılmış olması;
7. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/25 md.) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve
vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer
düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;
8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve
vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.”
Genel Usulsüzlükler; Bu gruptaki usulsüzlükler bütün vergiler için geçerli olduğundan,
doktrinde “genel usulsüzlükler” olarak adlandırılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 352’nci
maddesinde “birinci derece usulsüzlükler” ve “ikinci derece usulsüzlükler” şeklinde yer alan
usulsüzlükler genel niteliklidir.
Genel usulsüzlüklerin cezaları, Vergi Usul Kanunu’na bağlı cetvelde belirtilmiştir.
Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

4.1.1.2.2. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları
Özel Usulsüzlükler, Türleri ve Cezaları:
Bu grupta yer alan usulsüzlükler, kanunda sayılan bazı vergiler ve olaylar için
öngörülmüşlerdir. Esas olarak, belge ve kayıt düzeni ile muhasebe standartlarına ve tek düzen
muhasebe sistemine uyulmaması fiillerini kapsamaktadırlar.

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları 3 alt başlığa ayrılmaktadır:
i) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine
uyulmaması: VUK madde 353.
ii) Damga Vergisinde: VUK madde 355.
iii) Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir
Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza: VUK Mükerrer
Madde 355.
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4.1.2. Suçlar
Vergi Usul Kanunu’nda, idari ve mali nitelikli hukuka aykırılıklar ve cezalarının yanı
sıra ceza hukuku anlamında suç ve cezalara da yer verildiği yukarıda belirtilmişti. Bu tip suçlar
ve cezaları kanunda üç ayrı başlık altında toplanmıştır.
Bunlar, kaçakçılık suçları ve cezaları, vergi mahremiyetinin ihlâli suçu ve cezası ile
memurların mükellefin özel işlerini yapması suçu ve cezalarıdır.
Vergi İnceleme Elemanları incelemelerde, hapis cezası gerektiren bir suç işlemiş
olduğuna dair deliller bulursa, suç duyurusunda bulunmak suretiyle Cumhuriyet Savcılığına
bildirir. Savcılık gelen rapor ve delillerle mükellefin suçlu olabileceğine inanırsa kamu davası
açacaktır. Bu dava Adli Mahkemelerde açılır. Yapılan yargılama sonucunda Adli
mahkemelerin kararı üzerine, mükellef ya suçsuz bulunacak, ya da suçlu bulunarak hapis
cezasına çarptırılacaktır.

4.1.2.1.Kaçakçılık
Kanunda, kaçakçılık suçunu oluşturan hareketler 3 grup altında toplanmıştır:

I) Birinci grup hareketler: Defter, kayıt ve belgelerde hile yapmak, tahrif etmek veya
gizlemek; içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ya da bu belgeleri kullanmak ile ilgilidir.
Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Zorunluluğu
Olan Defter ve Kayıtların, Doğruluğuna ve Gerçeğe Uygunluğuna Aykırı Olan Fiiller
Açısından:
Cezası: On sekiz aydan - üç yıla kadar hapis cezasıdır.

II) İkinci grup hareketler: Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek; yerlerine başka yapraklar
koymak; sahte belge düzenlemek ya da bu belgeleri kullanmak ile ilgilidir.
Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklama ve İbraz Zorunluluğu
Olan Defter, Kayıt ve Belgelerin Yok Edilmesi, Sayfaların Yok Edilmesi vb. Fiiller Açısından:
Cezası: Üç yıldan – beş yıla kadar hapis cezası
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III) Üçüncü grup hareketler: Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin
basabileceği belgeleri, bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak veya bilerek kullanmak.
Maliye Bakanlığı ile Anlaşma Yapmadan Belge Basımı Açısından
Cezası: İki yıldan – beş yıla kadar hapis cezasıdır

4.1.2.2.Vergi Mahremiyetinin İhlali
Vergi mahremiyeti, vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi
mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların, vergi kanunlarına göre
kurulan komisyonlara katılanların ve vergi işlerinde görevlendirilen bilirkişilerin,
Mükellef ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına,
işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya
da gizli kalması gereken diğer hususları açıklamaları ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin
yararına olacak şekilde kullanmaları yasağıdır. (VUK, m. 5).
TCK, m. 239 hükümlerine göre cezalandırılır (1 – 3 yıl).

4.1.2.3.Mükellefin Özel İşlerini Yapmak
Vergi işlemleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi mahkemeleri, bölge idare
mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması
ile ilgili hesap, yazı ve diğer özel işlerini ücretsiz de olsa yapmaları yasaktır (VUK, m. 6/2).
Bu yasağa aykırı hareket eden memurlar Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinin
birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılırlar.
Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, ayrıca vergi ziyaı cezası kesilir.
(VUK, m. 363)

4.1.3. Vergi Suçlarında Tekerrür
Tekerrür – VUK Madde 339: “(Değişik: 22/7/1998 - 4369/9 md.) Vergi ziyaına
sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın
kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki
yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde
yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.”
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İşlenen bir suçun belirli bir süre içinde tekrar işlenmesi tekerrür suçu olarak adlandırılır.
Tekerrür durumunda tekrar işlenen suç için verilen ceza artırılır.
Tekerrür suçu sadece vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları için öngörülmüştür. Buna göre
(VUK m.339);
i.

Vergi ziyaında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından itibaren 5 yıl

içinde tekrar işlenirse %50 oranında fazla ceza kesilir.
ii.

Usulsüzlüklerde cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından itibaren 2 yıl

içinde tekrar işlenirse %25 oranında artırılır.

4.1.4. Vergi Suçlarında Birleşme
Tek Fiil İle Çeşitli Suç İşlenmesi:
a) Muhtelif Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi – VUK Madde 335: “(Değişik:
30/12/1980 - 2365/61 md.) (Değişik: 29/07/1998 - 4369/81/A-16 md.) Vergi ziyaı cezasında
cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her vergi
bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.”
b) Muhtelif Cezayı İstilzam Etmesi – VUK Madde 336: “(Değişik: 30/12/1980 2365/62 md.) Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile (Değişik: 29/07/1998 - 4369/81/A-17 md.)
vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle
en ağırı kesilir.
Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan
anlaşıldığı takdirde, evvelce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan
vergiden dolayı kesilmesi gereken (Değişik: 29/07/1998 - 4369/81/A-17 md.) vergi ziyaı cezası
ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mani değildir.”
Fiil Ayrılığı – VUK Madde 337: “(Değişik birinci fıkra : 30/12/1980 - 2365/63 md.)
Ayrı ayrı yapılmış olan (29/07/1998- 4369/81/A-18 md.) vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı
ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadarki, 352 nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı
içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı taktirde birden fazlasının herbiri için, birincisine ait
cezanın dörtte biri kesilir.
Aynı nevi usulsüzlükten maksat, fiillerin 352 nci maddede gösterilen derece ve fıkralar
itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır.”
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Suçlarda Birleşme – VUK Madde 340: “(Değişik: 22/7/1998 - 4369/10 md.) Bu
kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ile 359 uncu maddede ve diğer
kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez.
Bu Kanunla vergi cezasıyla cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre
suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat
yapılmasına engel olmaz.”

Vergi hukukuna göre öngörülen suçlarda birleşme sadece tek fiille işlenen suçlar için
öngörülmüştür. Kaçakçılık suçunun işlenmesinde birleşme yoktur.
Tek fiil ile; ayrı ayrı türden vergi zıyaına (kaybına) neden olunmuş ise her bir fiil için
ayrı ayrı vergi zıyaı cezası verilir (VUK m.335).
Tek fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmişse miktar itibariyle ağır olan kesilir
(VUK m.336).
Ayrı ayrı fiillerle; vergi ziyaı suçu ve usulsüzlük suçu işlenmişse ayrı ayrı ceza kesilir
(VUK 337). Ancak I. ve II. derece usulsüzlükler, aynı takvim yılı içinde aynı türden olmak
şartıyla birden fazla işlenirse birden fazlasının her biri için, birincisine ait cezanın dörtte biri
kesilir.
Özel usulsüzlük cezaları ile vergi ziyaı cezası birlikte işlenirse cezalarda birleşme olmaz
(VUK m.340).

4.1.5. Vergi Cezası Kesilmeyecek ve Cezaları Ortadan Kaldıran Haller

4.1.5.1.Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller

4.1.5.1.1. Yanılma
Yanılma ve görüş değişikliği – VUK Madde 369: “Değişik: 23/7/2010 - 6009/14 md.)
Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün
uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve
gecikme faizi hesaplanmaz.
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Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde
değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve
kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye
dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel
tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.”

Yanılma, kusurluluğu kaldıran hallerdendir. Kusurluluğun bulunmaması halinde suçun
unsurları eksik olacağından cezalandırma şartı da yoktur. Vergi Usul Kanunu’na göre yanılma
nedeni olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde ceza kesilmez (VUK, m.369):
i-

Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış açıklama yapmış olmaları;

ii-

Bir kanun hükmünün uygulanma tarzı hususunda, yetkili makamların görüş
değiştirmiş olması veya bu hükme ilişkin bir içtihadın değişmiş olması.

4.1.5.1.2. Mücbir Sebepler
Mücbir Sebepler – VUK Madde 373: “Bu kanunda yazılı mücbir sebeplerden
herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez.”
Yanılma gibi kusurluluğu kaldıran hallerden bir başkası da mücbir sebeplerdir. Mücbir
sebeplerden herhangi birinin varlığı malûm ise veya belgelenir ve ispat olunursa vergi cezası
kesilmemektedir (VUK, m. 373).

4.1.5.1.3. Ceza Kesmede Zamanaşımı
Ceza Kesmede Zamanaşımı – VUK Madde 374: “Aşağıda yazılı süreler geçtikten
sonra vergi cezası kesilmez :
1. (Değişik: 23/6/1982 - 2686/42 md.) Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355 nci
maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın
birinci gününden başlayarak beş yıl (114 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı
için de geçerlidir.);
2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlıyarak
iki yıl;
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(Değişik: 22/7/1998 - 4369/81 md.) Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı
cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen
zamanaşımı süresi içinde kesilir.
Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur.”
Aşağıda belirtilen süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez (VUK, m. 374):
i-

Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim

yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak; fatura ve benzeri belge verilip alınmaması
ve diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması ile bilgi vermekten çekinme ilgili fiiller
dolayısıyla kesilecek özel usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın
birinci gününden başlayarak beş yıl;
ii-

Usulsüzlüklerde, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden

başlayarak iki yıldır.
Ancak, vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde, kesilecek ceza, vergi ziyaı
cezası için belirlenen zamanaşımı süresi içinde kesilir (VUK, m. 374/2).
Zamanaşımı süreleri içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi zamanaşımını keser
(VUK, m. 374/3).

4.1.5.1.4. Pişmanlık ve Islah
Pişmanlık ve Islah – VUK Madde 371: “ (Değişik: 23/1/2008 - 5728/281 md.) Beyana
dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların
işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara
kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla
vergi ziyaı cezası kesilmez.
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi
resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen
husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara
geçirilmiş olması şarttır.).
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi
bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden
evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi
kayıtlara geçirilmiş olması.
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3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin
verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması.
4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden
başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak
onbeş gün içinde ödenmesi.
Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.”

Henüz hakkında bir ihbar ya da inceleme yapılmamış olan bir vergi suçlusunun, suç
işlediğini kendiliğinden vergi idaresine bildirmesi üzerine, kendisine, yasadaki diğer şartlara da
uyması kaydıyla ceza verilmez.
Beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini
ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı şartlarla vergi
ziyaı cezası kesilmez (VUK, m. 371):
i-

Mükellefin durumu haber verdiği tarihten önce, bir muhbir tarafından bir resmi
makama dilekçe ile veya tutanakla belgelenmek koşulu ile sözlü olarak ihbarda
bulunulmamış olması. (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması
şarttır);

ii-

Haber verme dilekçesinin ilgili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir
vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği
günden önce (kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin işlendiğinin tespitinden önce)
verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması;

iii-

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, mükellefin haber verme dilekçesinin
verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi;

iv-

Eksik veya yanlış yapılan beyanın, haber verme dilekçesinin verildiği tarihten
başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi;

v-

Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’da (m. 51’de) belirtilen oranda bir zamla birlikte haber verme
tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.
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Pişmanlık ve ıslah durumunda ise, sadece vergi ziyaı ve kaçakçılık cezaları
kesilmemektedir.
Bu şartların yerine getirilmesi halinde, kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında,
kaçakçılık (VUK, m. 359) ve kaçakçılığa iştirak (VUK, m. 360) hükümleri uygulanmaz.
Pişmanlık ve ıslah hükümleri, emlak vergisinde uygulanmamaktadır (VUK, m. 371/son
fıkra).

4.1.5.1.5. İzaha Davet
İzaha davet(*) , – VUK Madde 370: “(Mülga: 30/12/1980 - 2365/89 md.; Yeniden
düzenleme: 15/7/2016 - 6728/22 md.) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir
komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler
bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine
kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine
izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun
371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta
bulunulması durumunda;
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece
anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi
tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş
olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının
tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı
cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi
yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu
maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde
hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma
fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı
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itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin (490 Sıra No.lu V.U.K Genel
Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 57.000 TL) Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki
toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.
Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti
yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta
kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

4.1.5.2.Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Nedenler

4.1.5.2.1. Ödeme
Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı – VUK Madde 368: “ (Değişik: 23/6/1982 2686/41 md.) Vergi Cezaları:
1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği
tarihten;
2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince
düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden:
Başlayarak bir ay içinde ödenir.
(Ek: 22/7/1998 - 4369/16 md.; mülga: 11/8/1999 - 4444/14 md.)”
Vergi cezasının olağan ortadan kalkma yolu ödemedir.
Vergi cezaları;
i.

Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa, dava açma süresinin bittiği

tarihten; başlayarak bir ay içinde ödenir
ii.

Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden, başlayarak bir ay içinde ödenir.

4.1.5.2.2. Ölüm
Ölüm – VUK Madde 372: “Ölüm halinde vergi cezası düşer.”
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Cezaların kişiselliği ilkesinin gereği olarak, ölüm halinde vergi cezası düşer (VUK, m.
372).
Ölüm halinde vergi borcunun aslı mirası reddetmemiş mirasçılara geçerken, vergi cezası
cezaların kişiselliği ilkesi gereğince düşer. Ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm mükellefin
mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi
birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır.
Ölüm, vergi cezalarının sona erme nedenidir (VUK. m.372). Ölümle vergi cezalarının
son bulması cezaların şahsiliği ilkesinin sonucudur; buna karşılık ölenin vergi borçları devam
eder, mirası reddetmemiş yasal veya mansup mirasçılara geçer.
Sermaye şirketlerinin vergisiz birleşmesinde (KVK.m.37), birleşme nedeniyle kişiliği
son bulan kurumun vergi borçları da, gerçek kişilerin ölümünde olduğu gibi, külli halefiyet
nedeniyle birleşen kuruma geçer. Burada da vergi borcunun son bulması söz konusu değildir.

4.1.5.2.3. Zamanaşımı
Tahsil zamanaşımı – Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
(AATUHK) Madde 102: “Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim
yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait
hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.
Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.”
Vergi cezaları tahsil zamanaşımı yoluyla da ortadan kalkar.

4.1.5.2.4. Vergi Cezalarında Hata Düzeltme
Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar – VUK Madde 375: “Vergi cezalarında yapılan
hatalar, bu kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir.”
Vergi cezalarında yapılan hataların, düzeltmeye ilişkin usul ve şartlara göre
düzeltilmesiyle, hata sonucunda istenen vergi cezası da ortadan kalkmış olur (VUK, m. 375).
Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden
haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK, m. 116).
Tarh zamanaşımı (tahakkuk zamanaşımı) süresi dolduktan sonra ortaya çıkarılan vergi
hataları düzeltilemez.
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4.1.5.2.5. Uzlaşma
Uzlaşma, vergi idaresinin mükelleflerle kanunda belirtilen koşullar dahilinde anlaşması
yoluyla vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesini ve vergi alacağının, zam ve cezaları
ile birlikte kısmen veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir vergi hukuku kurumudur.
Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin
vergi ziyaı cezalarının (kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak fiilleri dolayısıyla kesilen cezalar ve
bunlarla ilgili vergiler hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi ziyaına sebebiyet
verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da yanılmadan
kaynaklandığının veya vergi hataları bulunduğunun veya uyuşmazlık konusu olayda, yargı
kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare kanunda
yer alan uzlaşma ile ilgili hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.
Uzlaşma talebinde vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
bulunulur.
Uzlaşma ve cezalarda indirme hükümlerinin birlikte uygulanması mümkün değildir.

4.1.5.2.6. Terkin
Verginin Terkini – VUK Madde 115: “Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması,
kuraklık, don, muzir hayvan ve haşârat istilası ve bunlara benzer âfetler yüzünden:
1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu âfetlerin zarar verdiği gelir
kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları;
2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, âfete mâruz arazi için zararın
tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi
Vergisi borçları ve vergi cezaları;
Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin
olunur. (Ek cümle: 28/12/2001-4731/4 md.) Maliye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline
devredebilir.
Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahallî idare heyetleri yaptıracağı
tahkikat üzerine tesbit eder.”
Vergi cezalarını kaldıran sebeplerden bir başkası da terkindir.
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4.1.5.2.7. Yargı Kararları
Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar VUK – Madde 377: “(Değişik:
23/6/1982 - 2686/50 md.) Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen
vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.
Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara
karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.
Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde
hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır.
(Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2007-5615/20 md.) Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi
daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda
Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler, valilerin) muvafakatını almadan
vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler.
(Ek:4/12/1985 - 3239/34 md.; Değişik beşinci fıkra: 28/3/2007-5615/20 md.) Gelir
İdaresi Başkanlığı, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yetkisini
vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için vergi dairesi başkanlıklarına
ve/veya defterdarlıklara devredebilir.”
Dava Konusu – VUK Madde 378: “(Değişik:23/6/1982 - 2686/51 md.) Vergi
mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir
komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak
sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.
Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere
karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.”
Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen
cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler (VUK, m. 377/1). Yargı organlarının kararı
vergi borcunun ve cezasının kısmen ya da tamamen kaldırılması yönünde olduğu takdirde
yapılan idari işlem geri alınacağından vergi veya ceza o oranda sona erer.

4.1.5.2.8. Af
Af, devletin tek taraflı olarak alacağından vazgeçmesi demek olan af vergi cezalarının
sona erme nedenlerindendir.
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Tarh edilmiş vergilerin belli süreler içinde ödenmesi kaydıyla bunlara ilişkin cezaların
veya gecikme zamlarının affedileceği öngörülür.
Af esas itibariyle vergi cezalarını sona erdiren bir neden olmakla birlikte bazen cezanın
yanında vergi aslının bir kısmı da affedilmektedir.
Eşitlik ilkesine aykırı olması, cezaların caydırıcılığını ve etkinliğini azaltması gibi
gerekçelerle eleştirilen mali aflara siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle Türkiye’de olduğu
kadar, başka ülkelerde de başvurulduğu görülmektedir.
Vergi afları zaman zaman belli vergilerle ilgili olarak tahakkuk etmiş veya kesinleşmiş
olan vergi borçlarının ortadan kaldırılmasıdır.

4.1.5.2.9. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük
Cezalarında İndirme
Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme – VUK Madde
376: “(Değişik: 22/7/1998 - 4369/17 md.) İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya
vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen
türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının (7103 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle
değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018)yarısı (*);
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda
yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında
da uygulanır.
(*) Değişmeden önceki şekli: üçte biri”
İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını mükellef veya vergi
sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine
başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
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i.

Vergi ziyaı cezasında, birinci defada yarısı, müteakiben kesilen cezaların üçte biri,

ii.

Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı, indirilir

Mükellef veya vergi sorumlusu, ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda
yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa, cezalarda indirme hükümlerinden
yararlandırılmaz (VUK, m. 376).
Kaçakçılık suçunu işleyenler cezada indirim müessesesinden yararlanamaz.
Buna göre, cezalarda indirme hükümlerinden yararlanma koşulları şu şekilde sıralanabilir:
1- İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen bir vergi olması,
2- Mükellef veya vergi sorumlusunun, ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün
içinde ilgili vergi dairesine başvurması,
3- Vergi veya vergi farkı ile indirimlerden arta kalan cezaların kanunda belirtilen sürelerde
ödenmesi,
4- İndirim talep edilen vergi ve cezaların dava konusu yapılmaması.

4.2.Vergisel Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Vergisel uyuşmazlık vergi idaresi ile mükellefler arasında vergi ödevi ilişkisinden dolayı
ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları ifade eder. Vergisel uyuşmazlığın temel kaynağını
mükellef ile vergi dairesi arasındaki anlayış farklılığı ya da görüş ayrılığı oluşturmaktadır.
Vergisel uyuşmazlıklar esas olarak yargı mercileri tarafından çözüme bağlanmakla
birlikte, yargıya gidilmeksizin idari çözüm yollarına başvurularak da sona erdirilebilirler.

Vergisel Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
1) İdari Çözüm Yolları;
i.

Vergi hatalarında düzeltme,

ii.

Uzlaşma

iii.

İzaha davet

iv.

Cezalarda indirmedir.

2) Yargısal Çözüm Yolları;
i.

İlk derece mahkemesi olarak vergi mahkemeleri;

ii.

İstinaf mercii olarak Bölge idare mahkemeleri,
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iii.

Temyiz mercii olarak da Danıştay görevlidir. .

4.2.1. İdari Çözüm Yolları
İdari çözüm yollarının iki temel özelliği bulunmaktadır.
İlk olarak, bu yollara başvuru zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
İkinci olarak, idari çözüm yollarına başvuran, ancak kendi yararına sonuç elde
edemeyen mükellefler ya da ceza kesilenler ile bu yollara hiç başvurmayanlar yargısal çözüm
yolunu da tercih edebilirler.

1- Vergi Hatalarında Düzeltme ve Reddiyat
2- Uzlaşma
3- Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme (Cezalarda İndirim)

4.2.1.1.Vergi Hatalarında Düzeltme ve Reddiyat
Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden
haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK, m. 116).
Vergi hataları; vergi hataları ve hesap hataları şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
Hesap Hataları: Vergi hatalarının ilk grubunu hesap hataları oluşturmaktadır. Hesap
hataları şunlardır (VUK, m. 117):
i-

Matrah Hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname,
tekâlif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya
fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.

ii-

Vergi Miktarında Hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması,
mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, (i)’de belirtilen belgelerde
verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.

iii-

Verginin Mükerrer Olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında, belli bir
vergilendirme dönemi için, aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi
veya alınmasıdır.

Vergilendirme Hataları: Vergi hatalarının ikinci grubunu oluşturan vergilendirme hataları
şunlardır (VUK, m. 118):
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i-

Mükellefin Şahsında Hata: Bir verginin, asıl borçlusu yerine, başka bir kişiden
istenmesi veya alınmasıdır.
Örneğin Mükellef A’ya ait bir Gelir vergisi borcunun Mükellef B’den alınması

mükellefin şahsında hatadır.
ii-

Mükellefiyette Hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan
kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır.
Örneğin vergiden muaf olan esnaftan vergi istenmesi mükellefiyette hatadır.

iii-

Konuda (Mevzuda) Hata: Açık olarak vergi konusuna girmeyen veya vergiden
müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi
istenmesi veya alınmasıdır.
Örneğin vergiden istisna olan konut kira gelirlerinin vergilendirilmesi konuda hatadır.

iv-

Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata: Verginin ilgili bulunduğu
vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla
hesaplanmış olmasıdır.

Hataların Ortaya Çıkarılması:
Vergilendirme işleminin gerçekleştirilmesi sürecinde idare veya mükellefler hatalar
yapabilmektedir. Bu hataların yapılması durumunda, hata fark edildiğinde idare kendiliğinden
hatayı düzeltebileceği gibi, mükellefin başvurusu üzerine de düzeltebilir.

Düzeltme Yolları: Vergi hatalarının düzeltilmesinde re’sen düzeltme ve mükelefin
talebi üzerine düzeltme olmak üzere iki yol bulunmaktadır.

4.2.1.2.Uzlaşma
Uzlaşma, vergi idaresinin mükelleflerle kanunda belirtilen koşullar dâhilinde anlaşması
yoluyla vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesini ve vergi alacağının, zam ve cezaları
ile birlikte kısmen veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir vergi hukuku kurumudur.

Uzlaşmanın Kapsamı:
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Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin
vergi ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları için uzlaşma istenebilir.
Ancak kaçakçılıkla birlikte işlenen vergi ziyaı suçundan dolayı kesilen vergi aslı ve
cezası ile bunlara iştirak edenlere verilen cezalar için uzlaşma istenemez.
Ancak aşağıdaki sebeplerin varlığı ileri sürülerek uzlaşma istenir;
Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten
Yanılmadan
Vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hatadan
Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun
ileri sürülmesi durumundan kaynaklandığı ileri sürülerek istenebilir.

Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda, uzlaşma
sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir.

Uzlaşma talebinde vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
bulunulur.
Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde
bulunulamaz.
Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava
açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse,
uzlaşma sağlanmış sayılır.

4.2.1.3.İzaha Davet
İzaha davet(*) , – VUK Madde 370: “(Mülga: 30/12/1980 - 2365/89 md.; Yeniden
düzenleme: 15/7/2016 - 6728/22 md.) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir
komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler
bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine
kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine
izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun
371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
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İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta
bulunulması durumunda;
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece
anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi
tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş
olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının
tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı
cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi
yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu
maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde
hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma
fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin (490 Sıra No.lu V.U.K Genel
Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 57.000 TL) Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki
toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.
Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti
yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta
kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

4.2.1.4.Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında
İndirme (Cezalarda İndirim)
Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme – VUK Madde
376: “(Değişik: 22/7/1998 - 4369/17 md.) İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya
vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren
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otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen
türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının (7103 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle
değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018)yarısı (*);
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda
yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında
da uygulanır.
(*) Değişmeden önceki şekli: üçte biri”
İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını mükellef veya vergi
sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine
başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
iii.

Vergi ziyaı cezasında, birinci defada yarısı, müteakiben kesilen cezaların üçte biri,

iv.

Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı, indirilir

Mükellef veya vergi sorumlusu, ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda
yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa, cezalarda indirme hükümlerinden
yararlandırılmaz (VUK, m. 376).
Kaçakçılık suçunu işleyenler cezada indirim müessesesinden yararlanamaz.
Buna göre, cezalarda indirme hükümlerinden yararlanma koşulları şu şekilde sıralanabilir:
5- İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen bir vergi olması,
6- Mükellef veya vergi sorumlusunun, ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün
içinde ilgili vergi dairesine başvurması,
7- Vergi veya vergi farkı ile indirimlerden arta kalan cezaların kanunda belirtilen sürelerde
ödenmesi,
İndirim talep edilen vergi ve cezaların dava konusu yapılmaması.

4.2.2. Yargısal Çözüm Yolları
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Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde idari yollardan sonuç alınamaması ya da bu yollara
hiç başvurulmaması halinde yargısal çözüm yoluna başvurulabilir.
İdari çözüm yollarının aksine yargısal çözümde, davacı ve davalı arasında var olan
çekişme (niza), yargı merciinin kararı ile kesin olarak sona erer.
Yargısal süreç sonunda, bir taraftan uyuşmazlık ortadan kalkarken, diğer taraftan,
idarenin yargısal denetiminin de gerçekleştirilmesi suretiyle, hukuk devleti ilkesinin gereği
olarak vergilendirme işlemlerinde kanuna uygunluk sağlanarak verginin kanuniliği ilkesi
geçerli kılınmaktadır.

4.2.2.1.Vergi Yargısı Örgütü
1- Vergi Mahkemeleri:
Vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarında görevli ilk derece yargı mercileridir.
Vergi mahkemeleri, ilke olarak, kurul halinde görev yaparlar. Uyuşmazlık miktarı belli
bir parasal sınırı aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.

2- Bölge İdare Mahkemeleri:
Bölge idare mahkemelerinin görevleri;
Vergi mahkemesi kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyip karara
bağlamak,
Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır.

3- Danıştay:
Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare
Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.
Fransız Danıştay'ından örnek alınarak ilk olarak 1868 yılında kurulan Danıştay, son
olarak 06/01/1982 tarihli ve 2575 sayılı kanunla düzenlenmiştir.
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İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar
ve hükümlerin son inceleme mercii olup, kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar (AY, m. 155/1).

4.2.2.2.Vergi Davasının Açılması
Dava Açmaya Yetkili Olanlar
1. Mükellefler;
2. Vergi sorumluları;
3. Haklarında vergi cezası kesilenler;
4- Vergi daireleri.
Bunların dışında, ticaret ve ziraat odaları, mahalle ve köy muhtarlıkları ve belediyeler
kendilerine tebliğ edilen takdir kararlarına karşı on beş gün içinde vergi mahkemesinde dava
açabilirler (VUK, mük. m. 49/b-3).

Dava Konusu: Vergi davalarının konusu tahakkuk eden vergiler ve kesilen cezalardır.
Dava Açma Süresi: Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere 30
gündür.

Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve
eylemde bulunmaya mecburdur.
Bu süre, hiç bir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.
Konusu Kanunda belirtilen tutarı Geçmeyen Vergi Davalarında Mahkeme Kararı
Kesindir.

4.2.2.3.Kanun Yolları: Kararlara Karşı Başvuru

1- Açıklama:
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Mahkeme kararlarının yeterince açık olmaması ya da birbirine aykırı hüküm fıkralarını
taşıması halinde, taraflar kararı veren mahkemeden kararın açıklanmasını veya aykırılığın
giderilmesini kararın yerine getirilmesine kadar isteyebilirler.

2- Yanlışlıkların Düzeltilmesi:
Kararı veren mahkemeden, tarafların ad, soyad ve sıfatları ile iddialarının sonucuna
ilişkin yanlışlıkların ve hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi istenebilir.

3- İstinaf:
İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine, kararın
tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
Ancak, konusu Kanunda belirtilen tutarı geçmeyen vergi davalarında, vergi
mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

4- Temyiz:
Konusu Kanunda belirtilen tutarı Geçen Vergi Davalarında Bölge İdare Mahkemesi
Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Temyiz Yoluna Başvurulabilir.
Temyiz, bir yargı sisteminin en üst ve nihai meciine başvurulmasını ifade eder.
Temyiz mercii Danıştay, yargı kararının yargılama usulüne uygun olarak verilip
verilmediğini, uygulanan hukuk kurallarının doğru ve yerinde uygulanıp uygulanmadığını
inceler, bir hukuka aykırılık görürse kararı bozar, ancak davayı yeniden görmez, derece
mahkemesine gönderir.

5- Kanun Yararına Temyiz (Kanun Yararına Bozma)
İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar
ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan, niteliği
bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği
gerek üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir (İYUK,
m. 51/1).
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6- Yargılamanın Yenilenmesi (Yargılamanın İadesi)
Yargı kararının dayandığı maddi sebeplerdeki sakatlıkların yine yargısal bir tasarrufla
sabit olması nedeniyle kesin hükmün kaldırılması ve davanın yeniden görülebilmesini ifade
etmektedir. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında
kanunda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir (İYUK, m. 53/1).
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Uygulamalar
1) Arif Bey sahibi olduğu apartman dairesini mesken olarak kiraya vermiştir. Bir yıl
içerisinde sağladığı kira tutarı nedeniyle, izleyen yılın beyan dönemi içerisinde gelir
vergisi beyannamesi vermesi gerekirken, bu görevini yerine getirmemiştir. Bu durum
daha sonra idare tarafından tespit edilmiş ve re’sen tarh işlemine başvurulmuştur.
Uygulanacak yaptırım açısından olayı inceleyiniz.
Olayda da Arif Bey gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekirken, bu görevini yerine
getirmemiş ve vergin zamanında tahakkuk ettirilmemiştir.
Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında
yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk
ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eden vergi ziyaı uygulamasına
gidilecektir
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 139)

2) Vergiye tabi herhangi bir işlemi bulunmayan bir katma değer vergisi mükellefi, bu
gerekçeyle beyannamesini vermemiş olup, ertesi ay içerisinde beyanname vermenin
gerektiğini öğrenerek beyan yükümlülüğünü yerine getirmek istemiştir. Olayı
inceleyiniz.
Gerçek usulde katma değer vergisine tabi olanların, herhangi bir şekilde katma değer
vergisine tabi işlemleri olmazsa bile, beyanname vermeleri gerekmektedir. Adı geçen
mükellefin, bu konudaki pişmanlığım ifade eden bir dilekçe ile keyfiyeti vergi dairesine
bildirmesi ve beyannamesini sunması gerekmektedir. Bu durumda, herhangi bir işlemi
bulunmamasına rağmen, mükellefe beyannamesini kanuni süreler içerisinde vermemiş
olmasından dolayı, usulsüzlük cezası uygulanması yoluna gidilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 145)

108

3) Yapılan denetimler çerçevesinde, beyaz eşya dükkânı olan Ali Beyin o gün sattığı
2.000 TL değerindeki bir dayanıklı tüketim maddesi dolayısıyla fatura düzenlemediği
ve bu fiili de ilk kez gerçekleştirmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayı inceleyiniz.
Ali Beyin fiili özel usulsüzlük suçuna girmektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 147)

Uygulama Soruları

1) Vergi hukukunda kabahat – suç ayrımını tartışınız.
2) Vergi hukukunda yer alan kabahatler nelerdir? Sınıflandırınız.
3) Vergi hukukunda yer alan suçlar nelerdir? Sınıflandırınız.
4) Vergisel uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları nelerdir? Sınıflandırınız.
5) Vergisel uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolları nelerdir? Sınıflandırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1)

Vergi ceza hukuku kapsamında: İdari anlamda hukuka aykırılıklarını ve yaptırımlarını;

Vergi ziyaı suçu ve cezasını, usulsüzlük suçlarını ve cezalarını. Ceza hukuku anlamında suç ve
cezalarını; kaçakçılık suçlarını ve cezalarını, vergi mahremiyetinin ihlâli suçunu ve cezasını,
memurların mükellefin özel işlerini yapması suçunu ve cezasını.
2)

Vergisel uyuşmazlıkların çözüm yolları kapsamında: idari çözüm yolları olarak; vergi

hatalarını ve reddiyatı, uzlaşmayı, izaha daveti, cezalarda indirimi. Yargısal çözüm yolları
olarak; vergi davasını ve kanun yollarını.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını ortadan kaldıran nedenlerden değildir?

1)

A) Ödeme B) Ölüm C) Terkin D) Uzlaşma E) Yanılma
Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basmanın cezası ne kadardır?

2)

A)1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası B) 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası C) 18 aydan 3 yıla
kadar hapis cezası D) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası E) 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası
Aşağıdakilerden hangileri Vergi Usul Kanunu’nda, yer alan ceza hukuku anlamındaki

3)

suçlardandır:
I- Kaçakçılık suçu II- Mükellefin özel işlerini yapma suçu III-Vergi mahremiyetinin ihlali IVVergi Zıyaı V-Usulsüzlük
A)I, IV B)I, V C)I, II, III D)I, IV, V E) II, V
Vergi idaresinin mükelleflerle kanunda belirtilen koşullar dâhilinde anlaşması yoluyla

4)

vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesini ve vergi alacağının, zam ve cezaları ile birlikte
kısmen veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayan vergi hukuku kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uzlaşma B) Pişmanlık ve ıslah C) Hata düzeltme ve reddiyat D) Ödeme E)İzaha davet
İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine, kararın

5)

tebliğinden itibaren otuz gün içinde başvurulabilen kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi davası B) Temyiz C) İstinaf D) Karar Düzeltme E) Yargılamanın yenilenmesi
6)

Vergi ziyaını ve cezasını açıklayınız.

7)

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme durumunu

açıklayınız.
8)

Vergi mahkemesi kararlarına başvuru yolları nelerdir?

9)

Kanun yararına temyizi açıklayınız.

10)

Bölge idare mahkemelerinin, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi bakımından işevi

nedir?

Cevaplar
1) E
2) C
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3) C
4) A
5) C
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5. GELİR VERGİSİNİN TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Gelir Vergisinin Gelişimi

5.2.

Gelir Vergisinin Özellikleri

5.3.

Gelir Vergisinin Konusu

5.4.

Gelir Vergisinin Mükellefi ve Mükellefiyet Türleri

5.5.

Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Gelir vergi ilk olarak hangi ülkede ve ne zaman uygulanmıştır.
2) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun temel gerekçesi nedir?
3) Gelir vergisinin konusu nedir?
4) Kimler gelir vergisi mükellefi olabilir?
5) Gelir vergisinde kaç tür mükellefiyet vardır, koşulları ve tabi olacakları sonuçlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelir Vergisinin Gelişimi ve Gelir
vergisinin
temel
özellikleri
nitelikleri ile ilgili temel
kavramsal, kuramsal ve
hukuki bilgilerin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

5Gelir Vergisinin Konusu

Gelir vergisinin konusunu
oluşturan
gelirin
temel
nitelikleri ile ilgili temel
kavramsal, kuramsal ve
hukuki bilgilerin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Gelir Vergisinin Mükellefi gelir vergisinin mükellefleri
ve Mükellefiyet Türleri
ve mükellefiyet türleri ile
ilgili
temel
kavramsal,
kuramsal ve hukuki bilgilerin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Gelir Vergisinde
Doğuran Olay

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Vergiyi gelir vergisinde vergiyi
doğuran olay ile ilgili temel
kavramsal, kuramsal ve
hukuki bilgilerin kavranması.
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Anahtar Kavramlar

Gelir vergisi, gelir, mükellef, tam mükellefiyet, dar mükellefiyet, istisna, muafiyet
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Giriş
İlk düzenleme İngiltere - Fransa savaşının (1799-1802) finansmanı amacıyla
İngiltere’de (1799).
İsviçre (1840), Almanya (1891), Amerika Birleşik Devletleri (1913), Fransa (1914).
Türkiye (1950: 5421 sayılı GVK; 1960: 193 sayılı GVK).

193 Sayılı GVK Gerekçesi ve Kanun Tasarısı: Gerekli Sebepler – Genel Açıklama:
1950 yılında, geniş ölçüde karineler vergisi olan kazanç vergisiyle, iktisadî buhran,
muvazene (dengeleme) ve hava kuvvetlerine yardım vergileri kaldırılmış bunların yerine
gerçek ve tüzel kişilerin gerçek kazançlarını en iyi şekilde kavrayacak olan gelir vergisi
sisteminin uygulanmasına başlanmıştır (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Gerekçesi ve Kanun
Tasarısı, 6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete).
Bu sistem ile Türkiye’de çağdaş ve medeni bir vergi sisteminin ve vergi hukukunun
temelleri atılmıştır (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Gerekçesi ve Kanun Tasarısı, 6 Ocak
1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete).
Köklü vergi düzeni değişikliğini içeren söz konusu sistemin, bu sistemi kabul eden diğer
bütün medeni ülkelerde olduğu gibi, ilk uygulama yıllarında hayatın bütün gerçeklerine ve
bunların gereklerine tam bir şekilde cevap ve istikamet vermesi düşünülemez. (193 Sayılı Gelir
Vergisi Kanunu Gerekçesi ve Kanun Tasarısı, 6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete).
Nitekim gelir vergisinin on yıllık uygulamasında da, kanunda bu vergi sisteminin
dayandığı ilkelere aykırılık taşıyan hükümlerin varlığı, bir kısım hükümlerin yetersizliği,
belirsiz ve açık olmaması sebebiyle, devamlı uyuşmazlıklara, mükellefler arasında farklı
işlemler yürütülmesine ve sonuç olarak haksızlık ve adaletsizliklere yol açıldığı gözlemlenmiş
ve tespit olunmuştur. (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Gerekçesi ve Kanun Tasarısı, 6 Ocak
1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete).
Gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratların teklif tarzı ve saptanma usullerinin,
teknik zorunluluklar gerekli kılmadıkça, farklılık sunmaması, muafiyet ve istisnaların,
kaçınılmaz ekonomik, toplumsal ve özellikle teknik sebep ve zorunluluklara dayanması ve sınır
ve kapsamının açık şekilde belirtilmesi ve tespit edilmesi, verginin kendi kendini kontrol
etmesini sağlayacak önlemlerin Vergi Kanununun yapısı içinde öngörülmesi, bu vergide varlığı
şart olan genellik ve eşitlik ilkelerinin gerçekleşmesi bakımından zorunlu olduğu kadar verginin
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etkinliğine (randımanına) de etkili (müessir) esaslardır. (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Gerekçesi ve Kanun Tasarısı, 6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete).
Gelir Vergisi etkinliğinin (randımanın) ekonomik gelişmemize ve milli gelirlerimizdeki
artışa simetrik olarak artmasını sağlamak için yukarıda bahse konu esasların, Gelir Vergisi
Kanununda yer alması veya bu esasları bozduğu gözlemlenen belirsizliklerin (müphemiyet ve
vuzuhsuzlukların) giderilmesinin gerekliliği açıktır. (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Gerekçesi ve Kanun Tasarısı, 6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete).

5.1. Gelir Vergisinin Özellikleri
i.

Kişiseldir: Mükelleflerin kişisel ve ailevi durumları ile çeşitli öznel koşullarını
dikkate alır.

ii.

Geneldir: İlke olarak vergiye tabi gelir elde eden bütün gerçek kişileri kapsar.

iii.

Dolaysızdır: Kanun koyucunun iradesinin, verginin başkalarına yansıtılmaması
yönündedir.

5.2.Gelir Vergisinin Konusu
A- Kaynak Teorisi: von Hermann; Fuisting
Gelir: Bir kaynaktan (üretim faktöründen) düzenli olarak sağlanan ücret, faiz,
rant ve kâr şeklindeki değerler akımıdır.
Üretim Faktörleri
Ücret, kâr, rant, faiz.

B- Safi Artış Teorisi: G. Schanz
Gelir: Servette safi bir artış sağlayan her türlü kazanç ve irat
Belli bir dönemdeki tüketim harcamaları + varlıkların değerindeki net artış.
Üretim faktörünün değerindeki artışlar (değer artış kazancı, sermaye kazancı ya da
kapital kazancı),
Miras gelirleri,
Talih oyunları gelirleri
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5.2.1. Vergiye Tabi Gelirin Nitelikleri (GVK m.1):

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete)
BİRİNCİ KISIM
Mükellefiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Verginin Mevzuu
“Mevzuu:
Madde 1 – (Değişik: 7/1/2003-4783/1 md.)
Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”

Gelir vergisinin konusu gerçek kişilerin geliridir.
Vergilendirilecek gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç
ve iratların safi tutarıdır.
1- Kişiseldir
2- Yıllıktır
3- Elde edilmiştir
4- Gerçektir
5- Safidir
6- Geneldir

1- Kişiseldir: Gelir gerçek kişi tarafından elde edilmiş olmalıdır. Her gerçek kişinin geliri
ayrı ayrı vergilendirilir. Hak ve yükümlülükler açısından; kanunda aksi belirtilmediği
sürece, bireysel uygulama yapılması gerekecektir.

2- Yıllıktır: 1 takvim yılı içinde elde edilmiştir.
Olağan Hesap Dönemi: 1 Ocak – 31 Aralık
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Özel hesap dönemi (Yine 12 aylık bir dönem)
Kısıt hesap dönemi faaliyette bulunulan süre 12 aydan kısa

3- Elde edilmiştir:
Tahakkuk Esası (Ticari Kazançlarda ve Gerçek Usulde vergilendirilen Zirai
Kazançlarda); Alacak hakkının doğması = Elde etmektir.
Tahsil Esası (Diğer gelir unsurlarında); Nakdi veya ayni teslim”
“Kazanç ve iratların gelir vergisine tabi tutulabilmesi için elde edilmiş olması şarttır.
Elde etme kural olarak; kazanç ve iradın kişinin hukuki tasarrufu altına girmiş olmasını ifade
etmektedir. Kişinin, söz konusu gelir ile mal veya hizmet satın alabilmesi, borçlarım
ödeyebilmesi, bağışta bulunabilmesi bu bakımdan Örnek olarak gösterilebilir. Geliri oluşturan
gelir unsurları açısından elde etmenin, tahakkuk esası ya da tahsil esasına bağlanmış olduğu
görülmektedir. Örneğin; ticari kazançlarda elde etme tahakkuk esasına bağlanmış iken, serbest
meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası benimsenmiştir.” (Akdoğan,
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve Vergiler Hukuku,
Uygulama Örnekleri), 2017: 210).

4- Gelir Gerçektir (Genel Kural): Gerçeklik = Belgelere dayanması ile sağlanır.
Gelir vergisinde temel ilke = gerçek (beyan) usulü

5- Safidir: Gelirin elde edilmesi için yapılan ve kanunun indirilmesine izin verdiği giderler
gayri safi gelirden düşülmektedir.

6- Geneldir: Gelirin genelliği, Türk gelir vergisinin üniter yapısının bir sonucudur. Beyanı
gereken gelirlerin yıllık beyannamelerde toplanması zorunludur. 7 Gelir unsuru için ayrı
yarı beyanname verilmez. Tüm unsurlar 1 beyannamede toplanır.
i.

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.
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ii.

Üniter Gelir Vergisi: Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve
iratların toplanarak tek bir artan oranlı tarifeye göre vergilendirildiği gelir vergisi
şeklidir.
GVK m.85: “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.”

5.2.2. Gelirin Unsurları: GVK m.2
“Gelirin unsurları:
Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003-4783/2 md.)
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin
tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.”
Gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratlar yedi unsurdan oluşmaktadır. Bunlar
sırası ile Ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul
sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar şeklindedir.
İlk 6 unsur: Süreklilik taşımalı
Diğer Kazanç ve İratlar: Bir takvim yılında bir defa elde edilmesi yeterlidir.

5.2.3. Gelir Konusunun Sınırlandırması: İstisnalar

A. Kazançlarda İstisnalar
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a. Serbest Meslek Kazançları İstisnası (GVK m.18)
b. PTT Acentalarında Kazanç İstisnası (GVK mükerrer madde 18)
c. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (GVK m.20)

B. Sermaye İratlarında İstisnalar
a. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Mesken Kira Gelirleri İstisnası (GVK m.21)
b. Menkul Sermaye İratları İstisnası (GVK m.22)

C. Müteferrik (Ayrılmış, Dağınık) İstisnalar
a. Ücretlerde İstisnalar (GVK, m. 23)
b. Gider Karşılıklarında İstisnalar (GVK m.24)
c. Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar (GVK m.25)
d. Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar (GVK m.26)
e. Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar (GVK m.27)
f. Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar (GVK m.28)
g. Teşvik İkramiye ve Ödülleri (GVK m.29)
h. Sergi ve Panayır İstisnası (GVK m.30)

5.3.Gelir Vergisinin Mükellefi ve Mükellefiyet Türleri
Gelir vergisinin mükellefi, kanunda tanımlanan kazanç ve iratları elde eden gerçek
kişilerdir.
Kapsamı bakımından iki ayrı mükellefiyet türü bulunmaktadır:
1- Kişisellik ilkesinin kabul edildiği tam mükellefiyet
2- Yersellik (mülkilik) ilkesinin kabul edildiği dar mükellefiyet

5.3.1. Gelir Vergisinin Mükellefi
Gelir vergisinin mükellefi, kanunda tanımlanan kazanç ve iratları elde eden gerçek
kişilerdir.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete)
BİRİNCİ KISIM
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Mükellefiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Verginin Mevzuu
“Mevzuu:
Madde 1 – (Değişik: 7/1/2003-4783/1 md.)
Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”
Gelir vergisinin mükellefi gerçek kişilerdir.
Gelir vergisinin mükellefi olan gerçek kişilerde mükellefiyet tam ve dar
mükellefiyet olmak üzere iki türe ayrılmaktadır.

5.3.2. Tam Mükellefiyet (Kişisellik – Şahsilik İlkesi)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete)
İKİNCİ BÖLÜM
Tam Mükellefiyet
“Mükellefler:
Madde 3 – Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri
kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:
1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar;
2. (Değişik: 19/2/1963-202/1 md.) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi
Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve
teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu
gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir
Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkür kazanç ve iratları
üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)”
GVK m.3 tam mükellefiyette “ikametgâh – yerleşim yeri esası” ile “uyrukluk esasına”
dayalı kişiselliği kabul etmiştir.
Tam mükellefler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı
üzerinden Türkiye'de vergilendirilir.
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Tam mükellef olmanın iki şartı (yerleşim yeri ilkesi + uyrukluk ilkesi):
1)

Türkiye’de yerleşmiş olmak (ikametgâh – yerleşim yeri ilkesi).

2)

Yurt dışında görevli T.C. Vatandaşları (uyrukluk ilkesi):

Resmi daire ve kurumlara veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere
bağlı olup bu teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkede oturan TC Vatandaşları tam
mükellef kabul edilmektedir (uyrukluk ilkesi).
Bu gruba giren mükellefler, yurt dışında elde ettikleri kazançlar üzerinden bağlı
bulundukları ülkede vergi ödemişlerse ayrıca bu kazançlar Türkiye’de vergiye tabi tutulmaz.

5.3.2.1.GVK m.4: Türkiye'de Yerleşme
“Türkiye'de yerleşme:
Madde 4 – Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:
1. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar (İkametgah,Kanunu Medeninin 19 uncu ve
mütaakıp maddelerinde yazılı olan yerlerdir);
2. (Değişik: 19/2/1963-202/2 md.) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı
olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.)”

Türkiye’de yerleşmiş olmak (ikametgâh – yerleşim yeri ilkesi):
İkametgâhı Türkiye’de olmak.
Bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmak

5.3.2.2.GVK m.5: Yerleşme Sayılmayan Haller
“Yerleşme sayılmıyan haller
Madde 5 – Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi,
Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar:
1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları,
uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benziyen diğer
kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadiyle gelenler;
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2. Tutukluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmıyan sebeplerle Türkiye'de
alıkonulmuş veya kalmış olanlar.”
İstisnası:
Geçici görev ya da iş gibi amaçlarla Türkiye’ye gelen, iş, bilim ve fen adamları,
uzmanlar ve memurlar
Hastalık, istirahat seyahat gibi amaçlarla Türkiye’ye gelenler.
Tutukluluk, hükümlülük gibi amaçlarla Türkiye’ye gelenler.

5.3.3. Dar Mükellefiyet (Yersellik - Mülkilik İlkesi)
İkametgâhı Türkiye’de bulunmayanlar ile bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye’de
oturmayanlar dar mükellef kabul edilmektedirler.
Dar mükellefler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlardan vergilendirilirler.
Bu mükellefiyet şeklinde yersellik – mülkilik ilkesi kabul edildiğinden, vergilendirme
kazanç ve iratların Türkiye'de elde edilmesi koşuluna bağlanmıştır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dar Mükellefiyet
“Mükellefler ve mevzuu:
Madde 6 – (Değişik: 24/12/1980-2361/2 md.)
Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri
kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.”

5.3.3.1.GVK m.7: Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi
“Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi:
Madde 7 – (Değişik: 27/3/1969-1137/1 md.) Dar mükellefiyete tabi kimseler
bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur:
1. (Değişik: 31/12/1981-2574/1 md.) Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin
Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu
126

temsilciler vasıtasiyle sağlanması (Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de
bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları
Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları
Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz.)
Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması
veya satış aktinin Türkiye'de yapılmış olmasıdır. İş merkezinden maksat ise, iş bakımından
muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir.
2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi;
3. Ücretlerde:
a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye'de
değerlendirilmesi;
b) (Değişik: 24/12/1980-2361/3 md.) Türkiye'de kain müesseselerin idare
meclisi başkan ve üyelerin, denetçilerine, tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye
ve benzerlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi;
4. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra
edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi;
5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve
bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi;
6. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması;
7. Diğer kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya iratları doğuran işin veya
muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi;(1)
Bu maddenin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 7 nci bentlerinde sözü edilen
değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette
yapılmışsa, Türkiye'de ödiyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal
ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır.”

Kazanç ve İradın Türkiye’de Elde Edilmesi:
1-

Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi

temsilci bulundurması
2-

Zirai Kazançlarda: Zirai faaliyette Türkiye'de bulunulması (GVK, m 7/f. 1, b. 2).
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3-

Ücretlerde: Hizmetin Türkiye'de yapılması.

4-

Serbest Meslek: Faaliyetin TR’de yürütülmesi.

5-

Gayrimenkul Sermaye İradı: Gayrimenkulün Türkiye’de bulunması ve

Türkiye’de kullanılması - değerlendirilmesi
6-

Menkul Sermaye İradı: Mali sermayenin Türkiye’de yatırılmış olması.

7-

Diğer Kazanç ve İratlar: İşin veya işlemin Türkiye’de gerçekleştirilmesi veya

Türkiye’de değerlendirilmesi.

5.3.3.2.GVK m.8: İş yeri ve daimi temsilci
“İş yeri ve daimi temsilci:
Madde 8 – 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tayin olunur.
Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil
edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya
mütaaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.
Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi
temsilcisi sayılırlar.
1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanununun
hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;
2. (Değişik: 19/2/1963-202/4 md.) Temsil edilene ait reklam giderleri hariç
olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;
3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle
satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.
Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi daimi temsilcilik vasfını
değiştirmez.”

5.3.4. Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Sınırlandırılması: Muafiyetler

1- Esnaf Muaflığı (GVK m.9):
128

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.

2- Diplomat Muaflığı (GVK m.15)
Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, 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.

5.4.Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay, verginin konusunu oluşturan gelirin, verginin
mükellefi olan gerçek kişilerce elde edilmesidir.

Elde Etmek:
1- Tahakkuk Esası (Ticari Kazançlarda ve Gerçek Usulde vergilendirilen Zirai
Kazançlarda); Alacak hakkının doğması = Elde etmektir.
2- Tahsil Esası (Diğer gelir unsurlarında); Nakdi veya ayni teslim
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Uygulamalar

1) Ayşe Hanım ve eşi Ahmet Bey, ortaklaşa tasarruflarım değerlendirmek amacıyla bir
apartman dairesi satın almışlar ve mesken olarak kiraya vermişlerdir. Ayşe Hanım ve
eşi Ahmet Beyin tapuya kayıtlı pay oranları yüzde elli, yüzde ellidir. Bu olayda Ayşe
Hanım ve eşi Ahmet Beyin GVKm.21’de yer alan mesken kiraların ile ilgili
istisnadan yararlanma durumunu inceleyiniz.
GVK m.21: “(Değişik birinci fıkra: 22/7/1998-4369/27 md.) Binaların mesken
olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000
lirası (4.400 TL) Gelir Vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde
edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan
yararlanılamaz.(1)
Ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek
mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı
gere-kip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi
tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için
yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar.(2)”
Söz konusu istisnadan yararlanma ile ilgili olarak çözülmesi gereken temel sorun her
bir kişinin ayrı ayrı mı, yoksa topluca mı bu istisnadan yararlanacağıdır. Bu konuda, GVK
m.21’de herhangi bir hüküm yoktur. Ancak GVK m.1’de yer aldığı ve vergiye tabi gelirin
özelliklerinde belirtiğimiz üzere vergiye tabi gelirin “kişisel” nitelikte olması
gerektiğinden, hak ve yükümlülükler açısından; kanunda aksi belirtilmediği sürece,
kişisel – bireysel uygulama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, apartman dairesine
yüzde elli, elli ortak olan Ayşe Hanım ve eşi Ahmet Bey istisnadan ayrı ayrı
yararlanacaklar ve beyan edecekleri gelir itibarıyla ayrı ayrı dikkate alacaklardır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 208)

2) Bir bankada hazine bonosu hesabı bulunan mükellefin ölümü durumunda, mirasçılar
için ölüm tarihi itibariyle elde edilmiş bir gelir var mıdır, inceleyiniz? Hazine
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bonosunun vadesinin mükellefin ölümünden bir ay sonra dolması durumunu
değerlendiriniz.
İlk durumda tahakkuk etmiş bir faiz gelirinden söz etmek mümkün
bulunmamaktadır. Menkul sermaye iratlarında elde etme hukuki ve ekonomik tasarruf
esasına bağlandığından, ancak ölüm tarihinden bir ay sonra vadesi dolan hazine bonosu
hesabından elde edilen faiz geliri mirasçılar tarafından hisseleri oranında beyan
edilecektir.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 21)

3) Altan Bey, Galata’da sahibi bulunduğu apartman dairesini 2018 yılında Ocak – Kasım
ayları arasında kiraya vermiş ve elde ettiği kira geliri dolayısıyla, GVK m.21’ de yer alan
mesken kirası ile ilgili istisnadan da yararlanarak, beyan döneminde beyanname vererek
vergisini ödemiştir. Altan Bey’in apartman dairesini 2019 yılı içinde kiraya vermesi
durumunda elde edeceği kira geliri ile ilgili olarak GVK m.21’de yer alan istisnadan
tekrar yararlanabilir mi?
GVK m.1’de yer aldığı ve vergiye tabi gelirin özelliklerinde belirtiğimiz üzere
vergiye tabi gelirin “yıllık” nitelikte olması gerektiğinden, hak ve yükümlülükler; kanunda
aksi belirtilmediği sürece, her yıl tekrarlanır niteliktedir. Gerekli koşullarda sahip olması
koşuşu ile Altan Bey GVK m.21’de yer alan istisnadan tekrar yararlanabilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 209)

4) Ali Bey, sahibi olduğu apartman dairesini 2017 yılı içinde 12 aylığına kiraya vermiş
ve elde ettiği geliri beyan döneminde gelir vergisi beyannamesi ile bildirmiş ve tarh
edilen vergiyi ödeme süresi içinde ödemiştir. 2017 yılı içinde apartman dairesinde
kalan kiracı 2018 Ocak ayında daireden çıkmış, daire 2018 yılı içinde boş kalmış ve
Ali Bey herhangi bir kira gelir elde etmemiştir. Ali Bey’in 2018 yılına ilişkin
beyanname vermesi gerekir mi? Açıklayınız.
GVK m.1’de yer aldığı ve vergiye tabi gelirin özelliklerinde belirtiğimiz üzere gelir
vergisi uygulamasında takvim yılı esası benimsenmiştir. Buna ek olarak, yedi gelir
unsurundan ilk altısı açısından devamlılık unsuru geçerlidir. Diğer bir ifade ile bu gelir
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unsurları ile ilgili olarak gelir beyanında bulunulmuş ise, idareye aksi bildirilmediği sürece
gelirin sağlanmasına devam olunuyor demektir. Bu durumda, söz konusu gayrimenkul
sermaye unsuru dolayısıyla daha önce beyanname verilmiş olduğundan, aksi idareye
bildirilmediği sürece idare tarafından gelirin sağlandığı ve belki de mükellefin beyanname
vermeyi unuttuğu düşünülebilecektir. Bu konuda herhangi bir tebligata muhatap olunmaması
için, söz konusu gayrimenkul unsurla ilgili olarak irat elde edilmediğinin vergi dairesine bir
dilekçe ile bildirilmesi gerekli olacaktır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 209 – 210)

5) Birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutan Ahmet Bey kırtasiye
işletmektedir. Ahmet Beyin bu faaliyeti nedeniyle gelir vergisi kapsamına girip
girmediğini açıklayınız.
Söz konusu faaliyet bir gerçek kişi olan Ahmet Beye aittir. Kişisel ticari faaliyet
niteliğindedir. Bunun sonucu olarak elde edilen kazanç, gelir vergisi kapsamına giren şahsi
ticari kazanç niteliğindedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 208)

6) AŞ Anonim Şirketi; alım, satım ve imalat faaliyeti ile uğraşmaktadır. Gelir vergisi
mükellefiyeti açısından durumunu açıklayınız.
Anonim şirketin, hissedarlarından ayrı olarak tüzel kişiliği vardır. Gelir vergisi gerçek
kişilere yönelik olduğundan, söz konusu anonim şirket gelir vergisine tabi değildir. Anonim
şirketler, kurumlar vergisine tabidir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 209)

7) Türk vatandaşı olan Ali Bey’in İstanbul ve Berlin’de birer meskeni bulunmaktadır.
Ali Bey 11 ay Almanya Berlin’de bir fabrikada çalışmakta ve gelir elde etmekte 1 ay
ise İstanbul’da oturmaktadır. Ali Bey’in tabi olacağı mükellefiyet türünü açıklayınız.
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Ali Bey hayati menfaatlerinin merkezi olan Belçika’nın mukimi sayılacaktır. Ali Bey
Türkiye’de de gelir etmediği müddetçe Türkiye’de vergiye tabi olmayacaktır.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 6)
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Uygulama Soruları

1)

Gelir Vergisi Kanunu’nu esas alarak geliri tanımlayınız ve niteliklerini açıklayınız.

2)

Gelir vergisinde mükellefiyeti ve mükellefiyet türlerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Gelir Vergisinin Gelişimi ve Önemi
2) Gelir Vergisinin Özellikleri
3) Gelir Vergisinin Konusu
4) Gelir Vergisinin Mükellefi ve Mükellefiyet Türleri
5) Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan gelir kavramının

özelliklerinden biri değildir?
A) Bir takvim yılı içinde elde edilmiş olması B) Kazanç veya irat olması C) Gerçek kişi
tarafından elde edilmesi D) Gayrisafi tutarının dikkate alınması E) Elde edilmiş olması
2)

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamına girmez?

A) Ücret B) Serbest meslek kazancı C) Miras D) Zirai kazanç E) Ticari kazanç
3)

Aşağıdakilerin hangisinde, tahsil esası geçerli değildir?

A) Serbest meslek kazancı B) Ticari kazançlar C) Ücret D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Diğer
kazanç ve iratlar
4)

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefidir?

A)Kooperatif B) Limited şirket C) İş ortaklığı D) Ali Bey E) Ali Bey ve Ahmet Bey’in kurduğu
adi ortaklık
5)

Ahmet Bey bir takvim yılı İçinde Türkiye'de sürekli olarak 6 ay oturmuş ve sonra ülkeyi

terk etmiştir. Ahmet Beyin tabi olacağı gelir vergisi yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstisnai mükellefiyet B) Geniş mükellefiyet C) Tam mükellefiyet D) Dar mükellefiyet E)
Mutlak mükellefiyet
6)

Gelir vergisi kuramında kaynak ve safi artış kuramını açıklayınız. Türk gelir vergisinde

hangi kuramı benimsenmiştir açıklayınız.
7)

Gelir vergisinde tam ve dar mükellefiyet ayrımını açıklayınız, tam ve dar mükellef

olmanın sonuçlarını karşılaştırınız.
8)

Gelir vergisinde elde etme kavramını açıklayınız. Hangi gelir unsurunda elde etme ne

şekilde gerçekleşmektedir belirtiniz.
9)

Tam mükellef kişiler hangi gelirleri üzerinden Türkiye’de vergiye tabi olurlar

açıklayınız.
10)

Dar mükellef kişiler hangi gelirleri üzerinden Türkiye’de vergiye tabi olurlar

açıklayınız.

Cevaplar
1) D
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2) C
3) B
4) D
5) D
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6. ÜCRET VE SERBEST MESLEK KAZANCI

138

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Ücretin

Tanımı

ve

Kapsamı,

Ücretlerde

Safi

Gelirin

Tespiti,

Vergilendirilmeyecek Ücretler, Vergilendirilecek Ücretler, Basit Usul, Gerçek Usul,
Birden fazla işverenden ücret alınması durumu, Asgari Geçim İndirimi
6.2.

Serbest Meslek Kazançlarının Tanımı ve Kapsamı, Serbest Meslek

Kazançlarında Safi Gelirin Tespiti, Vergilendirilmeyecek Serbest Meslek Kazançları,
Vergilendirilecek Serbest Meslek Kazançları, Götürü Usul, Gerçek Usul
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Hangi gelirler ücret kapsamında vergilendirilmektedir?

2)

Hangi mesleki faaliyetlerden elde edilen gelirler serbest meslek kazancı kapsamına

girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ücretin Tanımı ve Kapsamı,
Ücretlerde
Safi
Gelirin
Tespiti,
Vergilendirilmeyecek
Ücretler, Vergilendirilecek
Ücretler, Basit Usul, Gerçek
Usul,
Birden
fazla
işverenden ücret alınması
durumu, Asgari Geçim
İndirimi.

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi
ücretlerin tanımı, kapsamı ve
vergilendirilme usullülerinin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Serbest
Meslek
Kazançlarının Tanımı ve
Kapsamı, Serbest Meslek
Kazançlarında Safi Gelirin
Tespiti,
Vergilendirilmeyecek
Serbest Meslek Kazançları,
Vergilendirilecek
Serbest
Meslek Kazançları, Götürü
Usul, Gerçek Usul.

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi
serbest meslek kazançlarının
tanımı,
kapsamı
ve
vergilendirilme usullülerinin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Ücret, Basit Usul, Gerçek Usul, Birden fazla işverenden ücret alınması, Asgari Geçim İndirimi,
Serbest Meslek Kazançları Götürü Usul, Gerçek Usul
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Giriş
GVK m.2’de vergiye tabi gelirin unsurları şu şekilde sıralanmıştır.
“Gelirin unsurları:
Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003-4783/2 md.)
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin
tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.”
Gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratlar yedi unsurdan oluşmaktadır. Bunlar
sırası ile Ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul
sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar şeklindedir.
Bu bölümde safi emeğin geliri olan ücret ile bağımsız ve nitelikli emek ile sermayenin
geliri olan serbest meslek kazancı incelenecek ve çeşitli uygulamalara yer verilecektir.

6.1.Ücret
Ücret saf emeğin geliridir.

6.1.1. Ücretin Tanımı ve Kapsamı
Ücretin Tarifi: GVK, m.61/1 (Değişik: 24/12/1980-2361/43 md.)
“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.”
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Ücretin 4 unsuru:
i.

İşverene bağımlılık ilişkisi içinde elde edilmesi;
Bir işverene tabi olma: Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul edilebilmesi için

gerekli olan ilk unsur çalışanın işverene tabi olmasıdır. İşveren, hizmet erbabını işe alan, emir
ve talimatları dâhilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Çalışanın işverene bağlılığı, fiili
olabileceği gibi kanun, tüzük, yönetmelik veya sözleşmelerle de saptanmış olabilmektedir.
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:2)

İşverenin tarifi: GVK m.62:
“İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran
gerçek ve tüzel kişilerdir.
(Değişik: 24/12/1980-2361/44 md.) 61 inci maddenin 1 ila 6 numaralı
bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından
işveren hükmündedir.”

ii.

Belirli bir işyerine bağlı olarak yapılan faaliyetten doğması
Belli bir iş yerine bağlı olma: İş yeri ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetin

yürütülmesi için tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerlerdir. Bu yerlere bağlılık,
hukuki anlamda bir bağlılıktır. Hizmetin mutlaka fiilen iş yerinde yapılması zorunlu değildir.
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:3)

iii.

Hizmet karşılığı olmasıdır.
Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması: Ödeme bir hizmet karşılığı değilse

ücret sayılmasına imkân yoktur. Hizmet karşılığı olarak yapılan ödeme, nakit (haftalık, aylık
vb.), ayın (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaatler
(konut, araç sağlanması gibi) şeklinde olabilir.
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:3)

iv.

Para ile temsil edilebilir olması
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Ücretin Başka Adlar Altında Yapılması: GVK, m.61/2 (Değişik: 24/12/19802361/43 md.)
“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.”
Ücretin başka adlar altında ödenmesi onun niteliğini değiştirmemektedir.

Ücret Sayılan Haller: GVK, m.61/3
“Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.
1)

23 üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik,

maluliyet, dul ve yetim aylıkları;
2)

Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve

ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;
3)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel

kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine
ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan
para, ayın ve menfaatler;
4)

Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu

sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
5)

(Değişik:

4/12/1985-3239/53

md.)

Bilirkişilere,

resmi

arabuluculara,

eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para,
ayın ve menfaatler;
6)

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan

menfaatler.
7)

(Ek: 21/3/2018-7103/7 md.) Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı

sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı
tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan
ödemeler ve yardımlar.”
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6.1.2. Ücretlerde Safi Gelirin Tespiti

İSTİSNA
VERGİLENDİRİLMEYECEK

(Vergiye Tabi Olmayan)
MUAFİYET
ÜCRET
GÖTÜRÜ USUL
(Diğer Ücretler)
VERGİLENDİRİLECEK
(Vergiye Tabi Olan)
GERÇEK USUL

6.1.2.1.Vergilendirilmeyecek Ücretler
Muafiyet veya istisna kapsamındaki ücretler vergilendirilmemektedir. Bazı Önemli
Muafiyet ve İstisnalar aşağıdaki gibidir;
Diplomat Muaflığı, Sporcu Muafiyeti, Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip
gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri, Çırakların asgari
ücreti aşmayan ücretleri, Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul
ve yetim aylıkları, Ölüm, engelli, hastalık ve işsizlik ve işe başlatmama nedeniyle verilen
tazminat ve yardımlar, Evlenme ve doğum nedeniyle hizmet erbabına yapılan yardımlar,
Ödenen kıdem tazminatları, Genel olarak nafakalar (alanlar için), Harp malullüğü zamları,
Şehitlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemeler, Demirbaş olarak verilen giyim eşyası, İlim ve
fen, güzel sanatlar, tarım ve hayvan yetiştirilmesi gibi faydalı işleri teşvik amacıyla verilen
ikramiyeler ve mükâfatlar, Spor yarışmalarına kanlan amatör sporculara ödenen ödül ve
ikramiyeler, Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler, Yemek bedeli istisnası.

6.1.2.2.Vergilendirilecek Ücretler
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6.1.2.2.1. Diğer Ücretler (Götürü Usul): GVK m.64
Diğer ücretler: GVK m.64
“(Değişik cümle: 26/12/1993-3946/14 md.) Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi
ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler
için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir.(2)
1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı (...)(1) yanında çalışanlar.
2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
4. (Değişik:19/2/1963-202/30 md.) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında
çalışanlar;
5. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet
mütalaasiyle, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar (...)(1)
(Ek: 26/12/1993-3946/14 md.; Değişik: 22/7/1998-4369/81 md.) Diğer ücretler
için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar
beyannameye ithal edilmez.”

Çeşitli

güçlüklerle

karşılaşıldığı

için

ücretlerin

tamamının

gerçek

usulde

vergilendirilmesi her zaman mümkün değildir.
Bazı ücretliler için safi ücretin götürü olarak belirlendiği usulde vergilendirme rejimi
kabul edilmiştir.
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 ıradı sahibi yanında çalışanlar;
5- Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle Danıştay'ın olumlu görüşüyle
Maliye Bakanlığı'nca bu kapsama alınanlar.
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Bu kapsamda kalan hizmet erbabının safi ücretinin yıllık tutan (matrahı), takvim yılı
başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan
asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'dir.
Beyannameyi hizmet erbabı, vergi karnesi ile yapacaktır.
Diğer ücretler; kapsamına giren ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer kazançlar
için beyanname verilmiş olsa bile beyannameye dâhil edilmezler.

Diğer ücretliler tarafından ödenecek verginin hesaplanması:
2018 Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50
x12) 24.354 TL
Safi Ücret Tutarı (24.354x %25) 6.088,50 TL
Yıllık Vergi Matrahı 6.088,50 TL
Hesaplanan Vergi Tutarı (6.088,5 x %15) 913,28 TL
Şubat/2017’de Ödenecek Vergi Tutarı 456,64 TL
Ağustos/2017’de Ödenecek Vergi Tutarı 456,64 TL

6.1.2.2.2. Gerçek Usul: GVK m. 63
Ücretlerde kural olarak matrah gerçek usule göre saptanmaktadır.

Gerçek usulün esası gerçek ücret kavramı üzerine oturtulmuştur.

Gerçek ücretler: GVK m. 63
“Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.
1. (Ek: 24/12/1980-2361/45 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190
ncı maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu
kurumları için yapılan kanuni kesintiler, (1)
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2. (Değişik : 28/6/2001-4697/4 md.) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen
aidat ve primler;
3. (Değişik: 13/6/2012-6327/5 md.) Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi
Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;
ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı
tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler
(İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları
yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık
tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).(2)(3)
4. (Ek: 4/12/1985-3239/54 md.) Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre,
sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.),(4)
5. (Mülga: 9/4/2003-4842/37 md.)
Ücretin gerçek değerinin tayininde, Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler ücretten indirilmez.
Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk
parasına çevrilir.
Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende
fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına
veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir.”

Ücretin gerçek safi değeri:
+ işveren tarafından verilen para ve ayınlar ile sağlanan menfaatler toplamı
- Kanunda izin verilen indirimler

Brüt ücretten gerçek ücrete ulaşmak için Kanunun izin verdiği indirimler;
1- Sosyal Güvenlik Ödemeleri (Aidat + primler)
2- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet
erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si
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3- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs
sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler
4- Sendika Aidatları
5- Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler

6.1.2.3.Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Durumu
Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin
toplamı gelir vergisi kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan
mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan
edilmeyecektir.

6.1.2.4.Ücretlerde Asgari Geçim İndirimi
Asgari geçim indiriminden yararlanacak ve yararlanamayacak olan ücretliler
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler
yararlanabilir.
Ancak;
Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
Başka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 teknoloji
geliştirme bölgeleri kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler, asgari geçim indiriminden
yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması:
İlgili yıla ilişkin Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarına
(2018 Yılına İlişkin Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarına (2.029,50 x 12): 24.354 TL)
Mükellefin kendisi için

% 50’si;

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için

% 10’u;

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için

% 7,5’i;
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Üçüncü çocuk için

%10’u;

Diğerleri için

% 5’i;

Olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim
oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine
karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı sonucunun 12‟ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar
hesaplanır.

6.1.2.5.Ücretlerde Tevkifat: GVK m.94
Ücretlerin vergilendirilmesinde genel yöntem tevkifat (stopaj) esasıdır (GVK. 94.m).
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar
hariç), artan oranlı tarife dilimleri ve oranları esas alınarak vergi sorumlusu tarafından tevkifat
(stopaj, kesinti) yapılır.
Stopajın yapılmasında matrah olarak ücretin safi (net) değeri esas alınır.

6.2.Serbest Meslek Kazancı

6.2.1. Serbest Meslek Kazançlarının Tanımı ve Kapsamı
Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti;
Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
(uzmanlaşmaya) dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Kanunda Serbest Meslek Erbabı Olarak Belirtilenler
1- Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acentaları, noterler,
2- Serbest meslek erbabını bir araya getirerek serbest meslek kazancından hisse alanlar;
3- Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit
şirketlerde komanditeler;
4- Dava vekilleri, müşavirler, serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip
edenler ve konser veren müzik sanatçıları;
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5- Gerekli şartları taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki
faaliyette bulunanlar.

6.2.2. Serbest Meslek Kazançlarında Safi Gelirin Tespiti

İSTİSNALAR
- Telif Kazançları İstisnası
- Sergi Panayır İstisnası

VERGİLENDİRİLMEYECEK

- Teşvik Ödülü İstisnası

(Vergiye Tabi Olmayan)
MUAFİYETLER

SERBEST MESLEK KAZANCI

GÖTÜRÜ GİDER USULÜ
VERGİLENDİRİLECEK
(Vergiye Tabi Olan)
GERÇEK USUL

6.2.2.1.Vergilendirilmeyecek Serbest Meslek Kazançlarının

1- Ebe, Arzuhalci vb. Muaflığı
2- Telif Kazançları İstisnası
3- Sergi ve Panayır İstisnası
4- Teşvik Ödülü İstisnası
5- Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

6.2.2.2.Vergilendirilecek Serbest Meslek Kazançları

6.2.2.2.1. Götürü Usul (GVK m. 67)
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Dar mükelleflerden, hasılatlarını biletle tahsil edenlerin, istemeleri halinde giderleri
götürü olarak belirleme imkanı getirilirmiştir.
Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbapları
diledikleri takdirde bilet bedelleri tutarı - bu bedellere dahil resimler kalan miktarın yarısı safi
kazanç sayılmak suretiyle vergilendirilirler.

6.2.2.2.2. Gerçek Usul
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 menfaatler
Bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten
sonra kalan farktır.
Serbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını VUK hükümlerine göre tuttukları Serbest
meslek kazanç defterine istinaden tespit ederler.

Gider yazılabilecek hususlar;
1- Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (Home
office kullanımda aydınlatma, su, elektrik, ısınma giderlerinin %50’si; Ev kirasının
tamamı).
2- İşçilerin iş yerinde, tedavi giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve işle ilgili giyim
giderleri.
3- Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri
4- Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Binek
otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70'i ve kiralama yoluyla edinilen binek
otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı
dikkate alınabilir.)
5- Kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için ayrılan amortismanlar.
6- Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,
7- Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.
8- Emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen
aidatlar.
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9- Ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve
harçlar.
10- Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar

İndirilemeyecek Giderler:
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.l);
3- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri (GVK, m.90/f.2).

154

Uygulamalar

1) İbrahim Bey, çalıştığı atölyede 2.500 TL ücret ödemesine hak kazanmış, ancak;
firmanın düştüğü mali darboğaz nedeniyle alacağını tahsil edememiştir. 2016 yılında
sunduğu bu hizmetin karşılığını, firmadan 2018 yılında alan bu İbrahim Beye yapılan
ödemenin niteliğini açıklayınız.
Yapılmış olan bir hizmetin karşılığı, hizmetin yapıldığı dönemde tahsil edilememiş
olabilir. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra ödemenin yapılmış olması ödemenin ücret
olma niteliğini değiştirmemekte olup, ücret olarak vergilendirilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 270)

2) Ayşe Hanım kısmi mesai statüsü içerisinde bir üniversitede öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır. Ayrıca, bir bankanın yönetim kurulu üyeliği görevini
sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, banka tarafından kendisine
yapılan ödemenin niteliğini açıklayınız.
Yönetim kurulu üyeliği nedeniyle gerçekleştirilen ödeme de ücret sayıldığından,
ücretler gelir unsuru çerçevesinde vergilendirme yapılacaktır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 270)

3) “İstanbul” yapı kooperatifi kurulmuştur. Kooperatif yönetim kurulu üyelerine,
toplantı başına huzur hakkı ödenmektedir. Denetim kurulu üyelerine de her ay
itibarıyla belirli bir ödeme gerçekleştirilmektedir. Bu ödemelerin gelir vergisi
açısından durumunu inceleyiniz.
Gerek yönetim kurulu ve gerekse denetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler ücret
olarak gelir vergisi kapsamına girmektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 271)
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4) Ahmet Bey, emekli bir öğretmen olup, kendisine yılda 10.000 TL emekli aylığı
ödenmektedir. Durumunu gelir vergisi açısından inceleyiniz.
GVK m.23/11 hükmü gereğince gelir vergisinden istisna tutulmuş bulunmaktadır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 269)

5) Uşak’a bağlı bir köyde, sahip bulunduğu işyerinde el işi halı imal eden ve basit usulde
vergilendirilen Emine Hanım işlerinde yardımcı olmak üzere, yanında bir işçi
istihdam etmektedir. Söz konusu işçiye yapılan ödemenin durumunu gelir vergisi
açısından inceleyiniz.
Köylerde vb., el ile dokunan halı ve kilim imal edilen işletmelerde çalışan işçilerin
ücretleri ile ilgili istisna olduğundan, bu işçinin istisnadan yararlanması mümkündür.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 272)

6) Ali Bey, 2018 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı
kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.
Birinci işverenden alınan ücret 90.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 15.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret 12.000 TL
Ali Beyin ücretlerini beyan etme durumunu açıklayınız.

Uygulamada yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek
olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (15.000 + 12.000 =) 27.000 TL ücretler toplamı
34.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.
4.800 TL'ye kadar

% 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

% 20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin
34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

% 27
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80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

% 35

(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:2)

7) Barış Bey, 2018 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş
ücret geliri elde etmiştir.
Birinci işverenden alınan ücret 85.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 50.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret 29.000 TL
Barış Beyin ücretlerini beyan etme durumunu açıklayınız.

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü
işverenden alınan ücretler toplamı (50.000 + 29.000) = 79.000 TL, 30.000 TL’lik beyan
sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 85.000 TL dahil olmak üzere 164.000 TL ücret
gelirinin tamamı beyan edilecektir.
Beyan edilecek gelir tutarı 164.000 TL
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:2)

8) Serbest meslek erbabı Doktor Melis Hanımın 2018 yılında serbest meslek kazancının
yanında tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri elde
etmiştir.
Serbest meslek kazancı 97.000 TL
Birinci işverenden alınan ücret 72.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 28.000 TL
Melis Hanımın gelirini beyan etme durumunu açıklayınız.
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Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname
verecektir. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 34.000
TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.
Beyan edilecek gelir tutarı 97.000 TL
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:2 – 3)

9) Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan, kendi ücretli olarak çalışan Mükellef Gökhan’ın
2018/Ocak ayında yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarını hesaplayınız.
Bilgi: 2018 Yılında Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50 x 12) 24.354 TL’dir
Gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’dir.

2018 Yılında Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50 x 12) 24.354 TL
Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı
- Mükellefin kendisi için %50
- Mükellefin eşi için %10
- Mükellefin çocukları için (%7,5 + %7,5) %15
= %75
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (24.354 x %75) 18.265,50 TL
Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (18.265,5 x %15) 2.739,83 TL
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (2.739,83 / 12) 228,32 TL
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:35)

10) Müteşebbis Ahmet Bey, bilgi birikimini ve yatırım imkânlarını değerlendirmek
amacıyla, yedi tıp doktoruyla birlikte bir teşhis ve tedavi merkezi kurmuşlardır. Elde
edilen kazanç, sekiz ortak arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Gerek Müteşebbis
Ahmet Beyin ve gerekse tıp doktorlarının elde edecekleri kazancın, gelir vergisi
açısından durumu nedir?
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Kendileri serbest meslek erbabı olmadıkları halde, serbest meslek erbabını bir araya
getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya diğer şekillerde
serbest meslek kazancından pay alanlar, serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. Bu durumda,
ortakların sağlayacakları kazançlar, serbest meslek kazancı olarak işleme tabi tutulacaktır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 288)

11) Çeşitli hukuki ve mali konularda eğitim ve uzmanlık sahibi beş kişi, bir kollektif
şirket şeklinde danışmanlık bürosu kurmuşlardır. Bu şirketin sağlayacağı kazancı
gelir vergisi açısından açıklayınız.
Kollektif şirket bir ticaret şirketidir. Normal olarak da ortakların kazancı, şahsi ticari
kazanç hükmündedir ve bu kazançları dolayısıyla beyanname vermeleri gerekmektedir.
Ancak, yukarıda da açıklandığı üzere; GVK’nın 66. maddesinin ikinci fıkrası üçüncü
bendinin, “Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi
komandit şirketlerde komanditeler, bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.’’
hükmü çerçevesinde işlem yapılması ve ortakların bu organizasyondan sağlayacakları
kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 288)

12) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde görev yapmakta olan bir öğretim üyesi,
kitap şeklinde sonuçlandırmış olduğu bir bilimsel araştırmasının yayın hakkını 3.000
kitap üzerinden, telif bedeli 10.000 TL’ye, mensubu bulunduğu üniversitesine
devretmiş

bulunmaktadır.

Üniversite,

kitabı

yayınlamış

olup,

ilgililere

pazarlamaktadır. Telif bedelinin, Gelir Vergisi Kanunu açısından durumunu
açıklayınız.
Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi gereğince telif bedeli, gelir vergisinden
istisnadır. Ancak, aynı Kanunun 94. maddesi hükmünün bir gereği olarak % 17 vergi tevkifatı
yapılması zorunluluğu vardır. Bu durumda, yayın hakkını almış olan üniversite, ödenecek
telif bedelini tahakkuk ettirirken % 17 gelir vergisi tevkifatı yapacaktır. Damga vergisi vb.
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diğer kesintiler de yapıldıktan sonra kalan tutar telif hakkı sahibi bilim adamına
ödenebilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 293)

13) İsim yapmış bir ressamın ölümü sonucunda, sağlığında yapmış olduğu tablolar kanuni
mirasçılarına kalmıştır. Mirasçılar, hatıra olarak saklayacakları tablolar dışında
kalanları çeşitli fiyatlarla satışa çıkarmışlardır.
a) Bunlardan, mirasçı Osman Bey, iki tablosunu bir anonim şirkete 10.000 TL’ye
satmıştır.
b) Mirasçılardan Zeynep Hanım ise; kendisine kalan tablolardan birisini, bir ev kadınına
5.000 TL’ye satmıştır.
GVK açısından yapılacak uygulamayı açıklayınız.

a) Yukarıda açıklandığı üzere, kanuni mirasçıların bir eser üzerindeki hakkı satmaları
ya da kiraya vermeleri sonucu elde edecekleri getiriler, serbest meslek kazancı
sayılarak gelir vergisinden istisna tutulmuş bulunmaktadır. Bu düzenlemenin sonucu
olarak, Osman Beyin, anonim şirkete satmış olduğu tablo karşılığı aldığı telif bedeli
tutarından, GVK’nın 94. maddesi hükmü gereğince % 17 gelir vergisi kesintisi
yapılacaktır.
b) Tablo, GVK’nın 94. maddesi çerçevesinde, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü
olmayan bir kişi konumundaki ev kadını tarafından satın alınmıştır. Bu alım
dolayısıyla, kanuni mirasçıya ödemenin yapılmasında gelir vergi kesintisi söz konusu
değildir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 293 – 294)

14) Serbest meslek erbabı Fatma Hanım, Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri
neticesinde ortaya çıkan buluşunun patentini 1/6/2015 tarihinde tescil ettirmiş ve
patent üzerindeki hakkını 25/10/2016 tarihinde ABC A.Ş.’ye 100.000 TL’ye
satmıştır. GVK açısından yapılacak uygulamayı açıklayınız.
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ABC A.Ş. Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamında istisnadan
faydalanan serbest meslek erbabı Fatma Hanım’a yapacağı ödemelerin tamamı (100.000 TL)
üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca belirlenen kesinti oranının
%50’si nispetinde gelir vergisi kesintisi yapacaktır.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 64 – 65)

15) Diş Hekimi olarak faaliyet yürüten Ayşe Hanım kira ile oturduğu dairenin bir odasını
muayenehane olarak kullanmaktadır. Ayşe Hanım 2018 yılı için 96.000 TL tutarında kira;
18.000 TL tutarında ise ısıtma, aydınlatma ve su için ödeme yapmıştır. GVK açısından
yapılacak uygulamayı açıklayınız.

İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup
bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.
2017 yılı için ödediği 96.000 TL tutarındaki kiranın tamamını; ısıtma, aydınlatma ve
su için ödediği 18.000 TL’nin ise yarısı olan 9.000 TL’yi kazancından indirebilecektir.
(GİB, Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 4)

16) Tıp doktoru Emine Hanım, bir muayenehane açmıştır. Faaliyetini sürdüreceği işyeri
için ayda 2.000 TL kira Ödemesinde bulunacaktır. Ayrıca, ayda 500 TL ısıtma ve
aydınlatma gideri söz konusudur. Gider yazılıp yazılmayacağını araştırınız.
Emine Hanım, serbest meslek faaliyetiyle ilgili kira tutarı ile ısıtma ve aydınlatma
giderlerinin tamamını defterine yazabilecek ve dolayısıyla hasılattan indirim konusu
yapabilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve
Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 296)

17) Damla Hanım, muayenehanesinde verdiği doktorluk hizmetinden 2018 yılında
180.000 TL kazanç elde etmiştir. Damla Hanım‘ın faaliyeti ile ilgili olarak yapmış
olduğu genel gider tutarı ise 60.000 TL’dir.
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Damla Hanım, ayrıca yazmış olduğu kitapla ilgili olarak bir yayın kuruluşundan
27.000 TL telif kazancı elde etmiş olup, telif kazancı üzerinden yıl içinde (27.000 x %17)
4.590 TL tevkifat yapılmıştır.
Damla Hanımın serbest meslek kazancı ile ilgili GVK açısından yapılacak
uygulamayı açıklayınız.

Gayrisafi Hasılat Toplamı 180.000 TL
İndirilecek Giderler Toplamı 60.000 TL
Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazancı (180.000 - 60.000) 120.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 120.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 33.650 TL
Mükellef (D)’nin elde etmiş olduğu 27.000 TL tutarındaki telif kazancı Gelir Vergisi
Kanununun 18 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna olduğundan beyan edilmeyecek
ve yıl içinde yapılan 4.590 TL tutarındaki tevkifat nihai vergi olacaktır.
(GİB, Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 14)
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Uygulama Soruları

1)

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücretin tanımını yapınız ve ücret sayılan ödemeleri

sıralayınız.
2)

Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek faaliyetinin tanımını yapınız ve

Kanunda serbest meslek erbabı olarak belirtilenleri sıralayanız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Ücretin Tanımı ve Kapsamı
2) Ücretlerde Safi Gelirin Tespiti
3) Vergilendirilmeyecek Ücretler
4) Vergilendirilecek Ücretler
5) Basit Usul
6) Gerçek Usul
7) Birden fazla işverenden ücret alınması durumu
8) Asgari Geçim İndirimi
9) Serbest Meslek Kazançlarının Tanımı ve Kapsamı
10) Serbest Meslek Kazançlarında Safi Gelirin Tespiti
11) Vergilendirilmeyecek Serbest Meslek Kazançları
12) Vergilendirilecek Serbest Meslek Kazançları
13) Götürü Usul
14) Gerçek Usul
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biridir?

A) Mesleki bilgiye dayanmaması B) Ticari mahiyette olması C) Süreklilik unsuru taşımaması
D) İşverene tabi olarak yapılmaması E) İhtisasa dayalı olmaması
2)

Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?

A) Gümrük komisyoncuları B) Borsa ajan ve acentaları C) Noterler D) Serbest meslek
faaliyetinde bulunan kollektif şirketlerin ortakları E) Özel okul işletmeleri.
3)

Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı kapsamına girer?

A) Daha önceden yapılmış hizmetler karşılığında yapılan ödemeler B) TBMM üyelerine
ödenen paralar C) Bilirkişilere yapılan ödemeler D) Serbest meslek erbabını bir araya getirerek
serbest meslek kazancından hisse alınması E) Sporculara ödenen transfer ödemeleri
4)

Aşağıdakilerden

hangisi

ücretin

safi

tutarının

belirlenmesinde

yapılacak

indirimlerdendir?
A) Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler B)
Kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen aidat ve primler C) Sendikalara ödenen aidatlar
D) Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet
erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si E) Hepsi
5)

Aşağıdakilerden hangisi ücret kapsamına girer?

A) Tahkim işlerinden hakemlerin aldıkları bedeller B) Telif haklarından sahibinin elde ettiği
gelir C) Gümrük komisyoncuları D) Serbest meslek erbabını bir araya getirip kazançtan pay
alanlar E) Sporculara ödenen transfer ücreti
6)

Ücretlerin vergilendirilmesinde yapılabilecek indirimleri sıralayınız.

7)

Birden fazla işverenden alınan ücretlerin beyan edilme durumunu açıklayınız.

8)

Asgari geçim indirimi uygulamasını hesaplama yöntemi ile birlikte açıklayınız.

9)

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde yapılabilecek indirimleri sıralayınız.

10)

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde gerçek usul ile götürü usulü

karşılaştırınız.
11)

Serbest meslek kazançlarında telif kazançları istisnasını açıklayınız.

Cevaplar
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1) D
2) E
3) D
4) E
5) E
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7. ZİRAİ KAZANÇ VE TİCARİ KAZANÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı, Zirai Kazançlarda Safi Gelirin Tespiti,

Vergilendirilmeyecek Zirai Kazançlar, Vergilendirilecek Zirai Kazançlar
7.2. Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı, Ticari Kazançlarında Safi Gelirin Tespiti,

Vergilendirilmeyecek Ticari Kazançlar, Vergilendirilecek Ticari Kazançlar,
Basit Usul, Gerçek Usul, Bilanço Usulü, İşletme Hesabı Usulü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hangi gelirler zirai kazanç kapsamında vergilendirilmektedir?
2) Hangi faaliyetlerden elde edilen gelirler ticari kazanç kapsamına girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Zirai Kazancın Tanımı ve
Kapsamı, Zirai Kazançlarda
Safi
Gelirin
Tespiti,
Vergilendirilmeyecek Zirai
Kazançlar, Vergilendirilecek
Zirai Kazançlar

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi zirai
kazançların tanımı, kapsamı
ve
vergilendirilme
usullülerinin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Ticari Kazancın Tanımı ve
Kapsamı,
Ticari
Kazançlarında Safi Gelirin
Tespiti,
Vergilendirilmeyecek
Ticari
Kazançlar,
Vergilendirilecek
Ticari
Kazançlar,
Basit
Usul,
Gerçek Usul, Bilanço Usulü,
İşletme Hesabı Usulü

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi
ticari kazançların tanımı,
kapsamı ve vergilendirilme
usullülerinin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Zirai Faaliyet, Zirai Kazanç, Ticari Faaliyet, Ticari Kazanç, Basit Usul, Gerçek Usul, Bilanço
Usulü, İşletme Hesabı Usulü
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Giriş
GVK m.2’de vergiye tabi gelirin unsurları şu şekilde sıralanmıştır.
“Gelirin unsurları:
Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003-4783/2 md.)
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin
tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.”
Gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratlar yedi unsurdan oluşmaktadır. Bunlar
sırası ile Ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul
sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar şeklindedir.
Bu bölümde emek ve (ağırlıklı olarak) sermayenin bir araya gelmesi sonucu
gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler olan zirai kazanç ile ticari kazanç
incelenecek ve çeşitli uygulamalara yer verilecektir.

7.1.Zirai Kazanç

7.1.1. Zirai Kazançların Tanımı ve Kapsamı
Her türlü zirai faaliyetten doğan kazançlar zirai kazançtır.
Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme
ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman,
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini (üretimini), avlanmasını, avcıları ve
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yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair
(diğer) bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.
Ürünlerin zirai üretime bağlı olarak işlenmesi (Sınai üretim boyutuna ulaşmadan).
Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkan ve
mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar
Kollektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler
dahi çiftçi sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerin ortakları ile komandit
şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç
hükmündedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Zirai Kazanç
Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme, çiftçi ve mahsulün tarifi:
Madde 52 – (Değişik: 19/2/1963-202/21 md.)
“Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır.
Zirai faaliyeti arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme,
yetiştirme ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle
nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve
yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir
şekilde faydalanılmasını ifade eder.
Bazı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde
yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez.
Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü
ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai
faaliyetlerden sayılır.
Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadiyle ve zirai istihsale müteferri olarak
işlenmesi de zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı teşebbüsün cüzünü teşkil eden bir
işletmede vukua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sinai bir
müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliyetini, cüz'ün teşkil ettiği teşebbüsün
mahsullerine hasretmesi şarttır.

173

Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkan ve
mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler
tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan
yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua munhasır kalmak şartiyle dükkan ve mağaza sayılmaz.
Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme, bu
işletmeleri işleten gerçek kişilere (adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi
ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denir.
Kollektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal
etseler dahi çiftçi sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerin ortakları ile
komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç
hükmündedir.
Bir çiftçiye veya ortaklığa ait olup aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik
arazi üzerinde bulunan yahut istihsal şartlarına göre birbirine bağlılık ve beraberlik arz eden
işletmeler tek işletme sayılır.”

7.1.2. Zirai Kazançlarda Safi Gelirin Tespiti

İSTİSNA
VERGİLENDİRİLMEYECEK
(Vergiye Tabi Olmayan)
MUAFİYET
Zirai Kazanç
GERÇEK DIŞI – BASİT USUL
VERGİLENDİRİLECEK
(Vergiye Tabi Olan)
GERÇEK USUL
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7.1.2.1.Vergilendirilmeyecek Zirai Kazançlar
Teşvik Ödülü İstisnası:
Tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve ülke bakımından faydalı olan diğer işleri ve
faaliyetleri teşvik amacıyla verilen ödüller vergi dışında tutulmuştur (GVK. md. 29).
Örneğin, en iyi merinos koyununu veya en iyi biberi yetiştirene ödül verilmesi halinde,
ödül biçiminde elde edilen bu gelirler vergi dışında tutulacaktır.

7.1.2.2.Vergilendirilecek Zirai Kazançlar

7.1.2.2.1. Gerçek Dışı – Basit Usul: Kaynakta Vergilendirme Usulü
Bunlar gerçek usulde vergilendirme şartlarını sağlamayan çiftçilerdir.
Kanunun gerçek usulde vergilendirilen çiftçileri büyük çiftçi, bunların dışında kalan
çiftçileri de küçük çiftçi olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır.
Küçük çiftçiler için kanunda öngörülen vergilendirme rejimi çiftçilerin zirai ürünlerim
vergi sorumlularına satmaları halinde hasılatları üzerinden yapılacak tevkifat üzerine
oturtulmuştur.
Bunlar beyanname vermezler ve dolayısıyla, varsa kendilerinden yapılan tevkifat
dışında herhangi bir vergi yükü ile karşı karşıya kalmazlar.
Ancak tarımsal ürünü satın alan kişi, kaynakta vergi kesme ödevi verilenler arasında yer
alan bir kişi ise, yaptığı bu alım dolayısıyla gelir vergisi kesintisi yapıp, kalan kısmı çiftçiye
ödeyecektir.

7.1.2.2.2. Gerçek Usul
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Gerçek usule kimlerin tabi olduğu işletme büyüklüğüne göre ve motorlu araç
özelliklerine göre belirlenir
Gerçek usule tabi olan bir çiftçi ister bilanço isterse işletme hesabı esasına göre
vergilendirilir.
Tercih çiftçinin kendisine bırakılmıştır.
Çiftçi bu iki esas arasında seçimlik hakka sahiptir.

Zirai işletme hesabı esasına göre zirai kazanç:
+ Hesap dönemi içinde para ile tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk eden hasılat
+ Hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri
– Ödenen veya borçlanılan giderler
– Hesap dönemi başındaki mahsullerin değeri

Zirai kazancın bilanço esasına göre tespitinde, ticari kazancın bilanço esasına göre
tespitine ilişkin hükümleri uygulanır.
Gerçek usulde vergilendirmede hasılattan indirilebilecek giderler; işle ilgili giderlerdir.
İndirilmeyecek giderler ise aynen ticari kazancın tespitinde kabul edilmeyen giderdir.

7.2.Ticari Kazanç

7.2.1. Ticari Kazançların Kapsamı ve Ticari Sayılan Faaliyetler
Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı (GVK m.37)
Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.
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Ticari faaliyet:
Emek ve sermayenin birlikte kullanımına dayalı olmalıdır,
Devamlılık arz etmelidir,
Faaliyet bir organizasyon dâhilinde yapılmalıdır,
Faaliyet gösteren müessese, ticari ve sınai bir müessese şekil ve niteliğinde olmalıdır.

GVK’da Sayılan Ticari Kazançlar:
1- Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit
harmanlarının işletilmesinden;
2- Coberlik işlerinden; (coberlik işi, borsada kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına hisse
senedi alım satımı yapılması)
3- Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden;
4- Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu
işlerinden;
5- Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların
bu faaliyetlerinden;
6- Satın alınan veya iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde
parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen
satılmasından;
7- Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.
8- Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı (paylı) komandit ortaklıklarda
komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.

7.2.2. Ticari Kazançlarda Safi Gelirin Tespiti
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İSTİSNA
VERGİLENDİRİLMEYECEK
(Vergiye Tabi Olmayan)
MUAFİYET
Ticari Kazanç
BASİT USUL

VERGİLENDİRİLECEK
(Vergiye Tabi Olan)

GERÇEK USUL
1- Bilanço Esası
2- İşletme Hesabı Esası

7.2.2.1.Vergilendirilmeyecek Ticari Kazançlar

7.2.2.1.1. Muafiyetler
1- Esnaf Muaflığı;
2- Diplomat Muaflığı

7.2.2.1.2. İstisnalar
1- PTT Acentaları Kazanç İstisnası
2- Sergi ve Panayır Kazançları İstisnası
3- Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

7.2.2.2.Vergilendirilecek Ticari Kazançların Belirlenmesi

7.2.2.2.1. Basit (Gerçek) Usulde Ticari Kazancın Belirlenmesi
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Önceden götürü usulde tespit edilen mükellefler, mükellef psikolojisine ilişkin
nedenlerle “basit usul” kapsamana alınmışlardır.

Genel Şartlar (GVK m.47):
1- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak
2- İşyeri mülkiyetinin kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde kanunda
belirtilen tutarları aşmamak.
3- Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi
olmamak.

Özel Şartlar (GVK m.48):
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları
tutarının kanunda belirtilen tutarları veya yıllık satışları tutarının kanunda belirtilen
tutarları aşmaması,
2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet) işleriyle uğraşanların bir
yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının kanunda belirtilen tutarları aşmaması,
3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin (alım – satım – imalat ile hizmet) birlikte
yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının kanunda belirtilen tutarları
aşmaması.

Basit usulde ticari kazanç: Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve
satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.
Safi Ticari Kazanç = Hasılat – Giderler – Satılan Malların Alış Bedelleri
Defter tutma ödevleri yoktur.
Basit usule tabi olan mükellefler, faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile
hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadırlar.
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7.2.2.2.2. Gerçek Usule Göre Ticari Kazancın Belirlenmesi:

7.2.2.2.2.1.Bilanço Esası: Birinci Sınıf Tüccarlar:
1- Her türlü ticaret şirketleri
2- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının
veya satışları tutarı kanunda belirtilen tutarları aşanlar
3- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle Hizmet uğraşıp da bir yıl içinde elde
ettikleri gayri safi iş hasılatı kanunda belirtilen tutarları aşanlar;
4- 2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte
yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı kanunda belirtilen tutarları aşanlar;
5- Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler
6- İsteğe bağlı olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler

Bilânço esasına göre ticari kazanç, aşağıdaki şekilde bulunur;
+ İşletmenin Dönem sonu öz sermayesi
– Dönem başındaki öz sermayesi)
– Dönem boyunca işletme sahipleri veya ortaklarınca işletmeye ilave olunan değerler
[Gayrimenkul, Taşıt]
+ İşletmeden çekilen değerler [İşletme ortağının işletmeden çektiği mal]

Ticari kazancın bu şekilde tespiti sırasında. Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazancın
tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek giderleri düzenleyen 40 ve 41'inci maddeleri
hükümleri dikkate alınır.

180

7.2.2.2.2.2.İşletme Hesabı Esası: İkinci Sınıf Tüccarlar:

1- Birinci sınıf tüccar hadlerinin altında kalanlar,
2- Maliye bakanlığınca işletme esasına göre defter tutması kabul edilenler,
Yeni işe başlayanların yıllık alım satım tutarları tespit edilinceye kadar geçen sürede
işletme esasına göre defter tutarlardır.

İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç;
+ Hasılat
– Giderler
+ Dönem Sonu Mal Mevcudu
– Dönem Başındaki Mal Mevcudu
Ticari kazancın bu şekilde tespiti sırasında. Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazancın
tespitinde indirilecek ve indirilemeyecek giderleri düzenleyen 40 ve 41'inci maddeleri
hükümleri dikkate alınır.

7.2.2.2.2.3.İndirilecek Giderler (GVK, m. 40)
1- Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler
2- Çalışanların iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi
ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve işyerinde özel olarak kullanılan giyim
giderleri;
3- İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden
ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;
4- İşle ilgili olan seyahat ve ikamet giderleri
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5- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri
6- İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri,
harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar;
7- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar.
8- İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar
9- İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları.
10- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

7.2.2.2.2.4.Gider Yazılamayacak Hususlar (GVK, m. 41)
1- Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen
aldıkları değerler ile Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen
aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;
2- Teşebbüs sahibinin ve eşi ile çocuklarının işletmeye koyduğu sermaye için
yürütülecek faizler;
3- Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde,
emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat
arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar. (Transfer Fiyatı Düzenlemesi).
Transfer Fiyatı: Piyasada oluşan fiyat arz ve talebe göre oluşur. İşletmenin ürettiği malın
piyasa fiyatı 100 Lira olsun. Tanımadığı (ilişkisiz) kişilere 100 liraya satarsa herhangi bir sorun
yoktur. Ama tanıdığı (ilişkili) kişilere 50 liraya satarsa, kazancı azaltır, aleyhte bir fark oluşur.
Bu nedenle ilişkili kişilere sattığı mal-hizmet fiyatı emsallere aykırı olmamalı.
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4- Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan
tazminatlar (sözleşmelerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat
sayılmaz.)
5- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm
giderlerinin % 50'si (90/1081 sayılı B.K.K. ile (0) sıfır) (Bakanlar Kurulu, bu oranı % 100'e
kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir).
6- Taşıtlardan işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile
amortismanları.
7- Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı
kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan
gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca
kararlaştırılan kısmı.
8- Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak
maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
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Uygulamalar

1) Ali, Veli, Ahmet ve Mehmet, kurdukları bir kollektif şirket aracılığı ile 9.000 dönüm
arazi üzerinde tahıl ziraatı ile uğraşmaktadırlar. Elde edilen zirai ürünler, bu
işletmenin bir uzantısı niteliğindeki un fabrikasında işlenmekte ve pazarlanmaktadır.
Zirai kazançlar açısından durumu inceleyiniz.
Zirai faaliyetin kollektif şirket şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda, elde edilen
kazanç; bu şirketlerin ortaklarının şahsi ticari kazancı sayılmaktadır. Söz konusu tüzel kişilik,
çiftçi olarak değerlendirilmediği gibi, kazanç da zirai olarak kabul edilmemektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 256)

2) Gerçek usulde gelir vergisine tabi olmayan çiftçi Ahmet Bey, üretmiş olduğu
ürünlerin bir bölümünü,
a) Kışlık ihtiyaçları için alım yapan tüketicilere doğrudan satmıştır.
b) Bir tüccara satmıştır
Zirai kazançlar açısından durumu inceleyiniz.
a) Kaynakta vergi kesme ödevi verilenler arasında yer almayan kişiler, kaynakta vergi
kesmezler. Bu durumda, çiftçi Ahmet Bey’den ürünü alan tüketiciler tarafından
kaynakta vergi kesilmesi söz konusu değildir.
b) Ürünü satın alan tüccar, yaptığı bu alım dolayısıyla gelir vergisi kesintisi yapıp, kalan
kısmı çiftçi Ahmet Beye ödeyecektir. Ürünü almış olan tüccar, bir aylık dönem içinde
yapmış olduğu gelir vergisi kesintilerini, yasal süresi İçinde bağlı olduğu vergi
dairesine muhtasar beyanname ile beyan edip, vergiyi yatıracaktır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 258)

3) Tugay Bey, Mart 2003’de satın almış olduğu araziyi Ekim 2018’de satmıştır. Tugay
Beyin ticari faaliyetine dahil olmayan bu arazi satışının, ticari kazançlar açısından
durumu inceleyiniz.
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Araziyi “iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellemeye tabi tutma” koşulu
gerçekleşmemiş olduğundan ticari kazançlar kapsamında değerlendirilmeyecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 218)

4) Kastamonu ilinde ticari faaliyette bulunan ve basit usulde vergilendirilen Mükellef
(A)’nın bu faaliyeti dolayısıyla; 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında yapmış
olduğu alımlarının tutarı 80.000 TL, satışlarının tutarı 110.000 TL’dir. Mükellefin
işyeri kira tutarı ise 01/01/2018 tarihi itibarıyla yıllık 3.500 TL’dir. 2018 yılında basit
usule tabi mükellefler için belirlenen yıllık alım haddi 100.000 TL, yıllık satış haddi
148.000 TL, kira bedeli ise 4.900 TL’dir. Ticari kazançlar açısından durumu
inceleyiniz.
Buna göre; Mükellef (A)’nın yıllık alım, satım tutarı ile kira bedeli, belirtilen sınırları
aşmadığından dolayı 2019 yılında da basit usulde vergilendirilmeye devam edecektir.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 21)

5) Tüccar Ahmet Bey, Tüccar Burak Beye belirli bir tarihe kadar bir onarım işini
bitirmeyi taahhüt etmiş olmasına karşın, Ahmet Beyin kusurundan kaynaklanmayan
nedenlerle meydana gelen gecikme dolayısıyla, 5.000 TL tazminat ödemek
durumunda kalmıştır. Ticari kazançlar açısından durumu inceleyiniz.
Bu tazminat gider olarak kabul edilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 241)

6) Dayanıklı tüketim maddesi ticareti yapan Ahmet Bey, evde kullanılmak üzere emsal
bedeli 1.500 TL olan bir adet televizyonu işletmeden çekmiştir. Ticari kazançlar
açısından durumu inceleyiniz.
Söz konusu televizyon bedeli; gider kabul edilmeyen bir ödeme olarak işleme tabi
tutulacaktır.
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(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 243)

7) Tüccar Mehmet Beyin oğlu İstanbul Üniversitesi’nde öğrencidir. Babasının izni ile
kitap ve çeşitli masraflarını karşılamak amacıyla, işletmeden 1.000 TL para çemiştir.
Ticari kazançlar açısından durumu inceleyiniz.
Çocuklar tarafından çekilmiş olan 1.000 TL, safi ticari kazancın belirlenmesinde
gider olarak kabul edilmemektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 244)

8) İşletme sahibi, işletmede bulunmadığı sıralarda işleri sevk ve idare etmek üzere
eşinden yararlanmaktadır. Belirtilen nitelikteki bir hizmetin, üçüncü kişilere
yaptırılması halinde Ödenmesi gereken aylık 5.000 TL’dir, İşletme sahibi, hem kendi
eleman ihtiyacını emin bir şekilde karşılamak, hem de eşinin katkısını
değerlendirmek amacıyla, kendisine ayda 3.000 TL ödemede bulunmaktadır. Ticari
kazançlar açısından durumu inceleyiniz.
İşletme

sahibinin

eşine,

işletmesinden

yapacağı

Ödemeler

gider

kabul

edilmemektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 244)

9) Haluk Bey, sahibi bulunduğu işletmesinin vergi ve muhasebe ile ilgili işlerini
yürütmek üzere, mali müşavir olan oğlu Bora’nın hizmetlerinden yararlanmakta ve
kendisine ayda 5.000 TL ödemede bulunmaktadır. Ticari kazançlar açısından durumu
inceleyiniz.
Küçük çocuklara yapılan ödemelerin gider kabul edilmeyeceği hüküm altına
alınmıştır. Burada, hizmetinden yararlanılan kişi, işverenin çocuğu olmakla birlikte, yasal
anlamda küçük çocuk tanımına girmemektedir. Bu nedenle, oğlu Bora’ya yapılan ödeme
gider olarak kabul edilecektir.
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(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 244 – 245)

10) Ali Bey, VUK’un öngördüğü belge düzenine uymaması dolayısıyla, özel usulsüzlük
cezasına çarptırılmış bulunmaktadır. Ticari kazançlar açısından durumu inceleyiniz.
Yukarıda yapılan açıklamaların ışığı altında, söz konusu ceza ödemesi; mali açıdan
gider olarak kabul edilmemektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 247)
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Uygulama Soruları

1) Gelir Vergisi Kanunu’na göre zirai faaliyetin tanımını yapınız.
2) Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari faaliyetinin tanımını yapınız ve Kanunda serbest
ticari faaliyet olarak belirtilenleri sıralayanız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı
2) Zirai Kazançlarda Safi Gelirin Tespiti
3) Vergilendirilmeyecek Zirai Kazançlar
4) Vergilendirilecek Zirai Kazançlar
5) Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı
6) Ticari Kazançlarında Safi Gelirin Tespiti
7) Vergilendirilmeyecek Ticari Kazançlar
8) Vergilendirilecek Ticari Kazançlar
9) Basit Usul
10) Gerçek Usul
11) Bilanço Usulü
12) İşletme Hesabı Usulü
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Bölüm Soruları
1)

Gelir Vergisi Kanununda; deniz, göl ve nehirlerde, üretme ve yetiştirme yollarıyla balık

ve bunların mahsullerinin istihsalini (üretimini), satılmasını ifade eden faaliyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zirai faaliyet B) Arızi faaliyet C) Ticari faaliyet D) Serbest meslek faaliyeti E) Değer artışı
faaliyet
2)

Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez?

A) Ürünlerin zirai üretime bağlı olarak sınai üretim boyutunda işlenmesi ve satılması
sonucunda elde edilen gelir B) Büyük baş hayvan besiciliğinden elde edilen gelir C) Balık
yetiştiriciliğinden elde edilen gelir D) Kümes hayvancılığından elde edilen gelir E) Tahıl
ziraatından elde edilen gelir
3)

Zirai faaliyetin kollektif şirket şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda kazanılan gelir

hangi gelir kapsamına girer?
A) Zirai Kazanç B) Ticari Kazanç C) Ücret D) Serbest Meslek Kazancı E) Diğer Kazanç ve
İratlar
4)

Paylı komandit şirkette komandite ortakların elde ettikleri kazançlar aşağıdaki kazanç

türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Ücret B) Ticari kazanç C) Diğer kazanç ve irat D) Menkul sermaye iradı E) Gayri menkul
sermaye iradı
5)

Tugay Bey, Mart 2017’de satın almış olduğu araziyi Ekim 2018’de parselleyerek

satmıştır. Elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında vergilendirilir?
A) Zirai kazanç B) Arızi kazanç C) Ticari kazanç D) Serbest meslek kazancı E) Değer artışı
kazancı
6)

Zirai kazançlarda gerçek usul kapsamında vergilendirmeyi açıklayınız.

7)

Zirai kazançlarda gerçek dışı usule tabi çiftçiler hangi koşullarda vergilendirilmektedir?

Açıklayınız.
8)

Basit usul esasına göre ticari kazancın belirlenmesini açıklayınız.

9)

Bilanço esasına ve işletme hesabı esasına göre ticari kazancın belirlenmesini

açıklayınız.
10)

Ticari kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen ödemeler ile indirilmesi kabul

edilmeyen ödemeleri sıralayınız.
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Cevaplar
1) A
2) A
3) B
4) B
5) C

191

8. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI, MENKUL SERMAYE İRADI
VE DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı,
Gayrimenkul
Sermaye
İratlarında Safi Gelirin Tespiti, Vergilendirilmeyecek Gayrimenkul Sermaye İratları,
Vergilendirilecek Gayrimenkul Sermaye İratları
8.2.Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı, Menkul Sermaye İratlarında Safi Gelirin
Tespiti, Vergilendirilmeyecek Menkul Sermaye İratları, Vergilendirilecek Menkul
Sermaye İratları
8.3.Diğer Kazanç ve İratların Tanımı ve Kapsamı,
Gelirin Tespiti

Diğer Kazanç ve İratlarda Safi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Hangi gelirler gayrimenkul sermaye iradı kapsamında vergilendirilmektedir?

2)

Hangi gelirler menkul sermaye iradı kapsamında vergilendirilmektedir

3)

Hangi faaliyetlerden elde edilen diğer kazanç ve iratlar kapsamına girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gayrimenkul
Sermaye
İradının Tanımı ve Kapsamı,
Gayrimenkul
Sermaye
İratlarında
Safi
Gelirin
Tespiti,
Vergilendirilmeyecek
Gayrimenkul
Sermaye
İratları,
Vergilendirilecek
Gayrimenkul
Sermaye
İratları

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi
gayrimenkul
sermaye
iratlarının tanımı, kapsamı ve
vergilendirilme usullülerinin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Menkul Sermaye İradının
Tanımı ve Kapsamı, Menkul
Sermaye İratlarında Safi
Gelirin
Tespiti,
Vergilendirilmeyecek
Menkul Sermaye İratları,
Vergilendirilecek
Menkul
Sermaye İratları

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi
menkul sermaye iratlarının
tanımı,
kapsamı
ve
vergilendirilme usullülerinin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Diğer Kazanç ve İratların
Tanımı ve Kapsamı, Diğer
Kazanç ve İratlarda Safi
Gelirin Tespiti

Gelir
vergisi
kanunu
kapsamında vergiye tabi
diğer kazanç ve iratların
tanımı,
kapsamı
ve
vergilendirilme usullülerinin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Gayrimenkul Sermaye İratları, Kira Gelirleri, Menkul Sermaye İratları, Faiz Gelirleri, Kar Payı
Gelirleri, Diğer Kazanç ve İratlar, Arızi Kazançlar, Değer Artış Kazançları.
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Giriş
GVK m.2’de vergiye tabi gelirin unsurları şu şekilde sıralanmıştır.
“Gelirin unsurları:
Madde 2 – (Değişik: 7/1/2003-4783/2 md.)
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin
tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.”
Gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratlar yedi unsurdan oluşmaktadır. Bunlar
sırası ile Ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul
sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar şeklindedir.
Bu bölümde sermaye esaslı gelirler olan gayrimenkul sermaye iradı ile menkul sermaye
iradı incelenecek ve ilk altı gelir unsurundan farklı olarak safi artış teorisi kapsamında
değerlendirilen diğer kazanç ve iratlar incelenecek ve çeşitli uygulamalara yer verilecektir.

8.1.Gayrimenkul Sermaye İradı
Sermaye
Gayrimenkul => Kira
Menkul => Faiz
Taşınmaz malların, kanunda sayılan hakların; üretim sürecine doğrudan dahil
edilmeksizin başkalarının kullanımına verilmesi sonucu elde edilen gelir.
Kanunda GMSİ tanımına yer verilmemiştir. Sayma yöntemi benimsenmiştir.
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Kanunda sayılmaz ise GMSİ olarak VERGİLENDİRİLEMEZ.

8.1.1. Gayrimenkul Sermaye İradı Tanımı ve Kapsamı
Aşağıda yazılı mal ve hakların;
Sahipleri,
Elinde bulunduranları,
Zilyetleri,
İrtifak ve intifa hakkı sahipleri
Kiracıları
tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır (GVK
70).
1- Arazi, bina;
2- Voli mahalleri (doğal su alanları) ve dalyanlar (yapay su alanları);
3- Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzleri (tamamlayıcı parça –
çatı) ve teferruatı (eklenti – perde) ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;
4- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
5- Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);
6- Kanunda sayılan diğer haklar
7- Gemi ve gemi payları
8- Her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.
Sayılan bu mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dâhil bulunduğu takdirde
bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine yönelik hükümlere göre hesaplanır.
Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında
bu bölümdeki hükümler uygulanır.

8.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında Safi Gelirin Tespiti
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VERGİLENDİRİLMEYECEK

İSTİSNA:

(Vergiye Tabi Olmayan)

Konut İsitnası

Gayrımenkul Sermaye
İradı
GÖTÜRÜ GİDER USULÜ
VERGİLENDİRİLECEK
(Vergiye Tabi Olan)
GERÇEK USUL

8.1.2.1.Vergilendirilmeyecek

Gayrimenkul

Sermaye

İradı:

Konut

İstisnası
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın
kanunda belirtilen tutarı gelir vergisinden müstesnadır.
İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi
halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
Şartları:
1- Bina mesken olarak kiraya verilecek.
2- Kiraya veren ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek
mecburiyetinde olmayacak.
3- İstisna haddinin üzerinde kira geliri elde edilmesi durumunda mükellefin beyanı gerekip
gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye
iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları
toplamı kanunda belirtilen üst sınırı aşmayacak (Gelir vergisi tarifesinin üçüncü
diliminde ücret gelirleri için yer alan tutar).
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Bir kişinin birden fazla meskene sahip olması durumunda bu istisna sadece bir defa
uygulanacaktır (Vergiye tabi gelirin kişisel oluşu).
Bir meskene birden fazla kişi sahipse her kişi istisnadan ayrıca yararlanacaktır (Vergiye
tabi gelirin kişisel oluşu).

“İstisnanın amaçları; konut arzını teşvik etmek, vergi ödeme gücü mesken kiralarına
dayalı olanları korumak, vergi ve muhasebe bilgisi yeterli düzeyde olmadığı varsayılan kişileri
korumak, düşük düzeyde mesken kirası elde edenleri vergi dairesine getirmemek suretiyle hem
mükelleflerin hem de idarenin iş yükünü azaltmak vb. gibi ihtimaller içerisinde ifade edilebilir.
Ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle beyanname vermek zorunda olanların, söz konusu
istisnadan yararlandırılmamaları; istisnanın amaçlarıyla açıklanabildiği ölçüde anlamlı
olabilecektir. Konunun, gerek amaçlar, gerekse yol açılan sonuçlar itibarıyla değerlendirilerek
uygulamaya yön verilmesi, vergi ilkeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Yasal
düzenlemede yer alan “...gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar...” istisnadan
yararlanamazlar şeklindeki ifade ise, Gelir Vergisi Kanununun beyan ile ilgili koşulları
çerçevesinde uygulama imkanı bulunmayan bir nitelik taşımaktadır.”
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme
ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 306 – 307).

8.1.2.2.Vergilendirilecek Gayrimenkul Sermaye İradı
Vergilendirme safi irat üzerinden yapılmaktadır.
Gayri safi hasılat, mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde tahsil
edilen kira bedellerinin tutarıdır.
Safi İrat: Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayri safi hasılattan kanunda izin
verilen giderler indirildikten sonra kalan farktır.
Giderlerin Düşülmesi:
Gerçek Yöntem (Usul)
Götürü Gider Yöntemi (Usul)

8.1.2.2.1. Götürü Usul
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Haklarını kiraya verenler hariç gayrimenkul sermaye iradı elde edenler götürü usulden
de yararlanabilirler.
Gayri safi hâsılattan, gayri safi hâsılatın %15’lik kısmı düşülür, kalan kısım artan oranlı
tarifeye göre vergilendirilir.
Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.
Örneğin yıllık kira geliri 200.000 TL ise
Götürü Gider = 30.000 TL
Safi Hasılat (Matrah) = 170.000 TL

8.1.2.2.2. Gerçek Usul
Gerçek usulde; gayri safi hâsılattan aşağıdaki giderler düşülür (GVK m.74):
İradın sağlanması ve idamesi için yapılan (kanunda izin verilen) giderler:
“Giderler:
Madde 74 – (Değişik birinci fıkra: 24/12/1980-2361/51 md.) Safi iradın
bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç
olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir.
1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile
mütenasip olan idare giderleri;
3. Kiraya verilen mal ve haklara mütaallik sigorta giderleri;
4. (Değişik: 22/7/1998-4369/38 md.) 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 88 inci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı
sayılmaz.),
5. (Değişik: 24/12/1980-2361/51 md.) Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen
vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla
belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;
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6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi
değer, malüm ise maliyet bedeli, malüm değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar
için Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasına göre tesbit edilen emsal
değeridir) ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı
niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir
takvim yılı içinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise
maliyet olarak dikkate alınabilir.); (1)
7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakin iktisadi değerini artıracak
surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler 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. (Değişik: 24/12/1980-2361/51 md.) Sahibi bulundukları konutları kiraya
verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu
maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinde yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar
üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88 nci maddenin 3 üncü fıkrasının
uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz);
11. (Ek: 19/2/1963-202/37 md.) Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak
mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi
halinde, yukarda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.
(Değişik: 24/12/1980-2361/51 md.) Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç)
diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 15'ini
götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden
dönemezler.(1)
Bu madde hükmünün uygulanmasında para cezaları ve vergi cezaları hasılattan
gider olarak indirilemez.”

8.1.2.3.Emsal Kira Bedeli: Vergi Güvenlik Önlemi
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Kiraya verilen gayrimenkullerin örneğin ev veya dükkanların, kira bedelleri emsal kira
bedelinden düşük olamaz.
Emsal Kira Bedeli: Gayrimenkuller için beyanı zorunlu en az kira bedelidir.
Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu
mal ve hakların kirası sayılır.
Emsal kira bedeli ise, kiraya verilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yüzde
5'idir.

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:
1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının
ikametine bırakılması;
2- Binaların mal sahiplerinin altsoy – üstsoy veya kardeşlerinin ikametine tahsis
edilmesi;
3- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.
4- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

8.2.Menkul Sermaye İradı
Mali sermaye doğrudan bir üretim sürecine sokulmaksızın bir gelir elde edilmektedir.
Mali sermayenin kullanım hakkının:
Ödünç şeklinde borç olarak devri durumunda faiz geliri
Ortaklık payı olarak devri durumunda ise kar payı geliri
söz konusudur.

8.2.1. Menkul Sermaye İradı Tanımı ve Kapsamı

Menkul Sermaye İradı: Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında para ile
temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri
iratlar
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Menkul Sermaye İradı Sayılan Haller:
1-Kar Geliri Şeklindeki MSİ’ler
Hisse Senetleri Kar Payları:
İştirak Hisselerinden Doğan Kazançlar:
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları
Kurumların idare meclisi üyelerine verilen kar payları
Dar mükellef kurumların, kurum kazancından, kurumlar vergisi düşüldükten
sonra kalan kısmı
2- Faiz Geliri Şeklindeki MSİ’ler
Tahvil ve Bono Faizleri
Alacak Faizleri
Mevduat Faizleri
Repo Gelirleri

3- Diğer Şekillerdeki MSİ’ler
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışı
Kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar;
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan bedeller;
Emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından
yapılan ödemeler.

8.2.2. Menkul Sermaye İradında Safi Gelirin Tespiti

8.2.2.1.Vergilendirilmeyecek Menkul Sermaye İradı
Kâr Payı İstisnası: Tam mükellef kurumlardan elde edilen, ortaklık karşılığı kâr
paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır.

8.2.2.2.Vergilendirilecek Menkul Sermaye İradı
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Safi tutarı = gayrisafi tutar – GVK m.78’de belirtilen giderler
Menkul Sermaye İradının Tespitinde İndirilecek Giderler:
-1 Menkul Kıymetlerin Muhafaza Giderleri
-2 Kar Payı ve Faizlerin Tahsil Giderleri
-3 Vergi, Resim ve Harçlar

8.3.Diğer Kazanç ve İratlar
İlk altı gelir unsurunda temel alınan kaynak kuramından farklı olarak safi artış kuramı
temelinde gelir kavranmaya çalışılmaktadır.
Düzensiz, sürekliliği olmayan kazançlardır.
Değer Artış Kazançları ve Arızi Kazançlar olarak iki alt başlığa ayrılır.

8.3.1. Değer Artışı Kazançlarının Kapsamı ve Safi Gelirin Tespiti

8.3.1.1.Değer Artışı Kazançlarının Kapsamı
Kar payı ve faiz gibi dönemsel gelir kaynağı değildir.
Menkul ve gayrimenkullerin ve hakların elden çıkartılmasından elde edilen
kazançlardır.

Değer Artış Kazancı Sayılan Haller:
1- Hisse Senedi ve Diğer Menkul Kıymetlerin Elden Çıkartılmasından Elde Edilen
Kazançlar:
2- Gayrimenkullerin (ve GM Niteliğindeki hakların) Elden Çıkarılmasından Doğan
Kazançlar (Kazanımdan sonra 5 yıl sonra içinde elden çıkarılacak).
3- Kanunda Sayılan Hakların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar
4- Telif Hakları ve İhtira Beratlarının Elden Çıkarılması
5- Ortaklık Haklarının veya Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar
6- Faaliyeti Durdurulan Bir İşletmenin Kısmen Veya Tamamen Elden Çıkarılmasından
Doğan Kazançlar değer artış kazancıdır.
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8.3.1.2.Değer Artış Kazançlarında Safi Gelirin Tespiti

8.3.1.2.1. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları (GVK, m.
81)
“Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları
Madde 81– (Değişik: 7/1/2003-4783/3 md.)
Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin
faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı
değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün
halinde) aynen devir alınması.
2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir
sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna
aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir
bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını
temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).
3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı 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.).”

8.3.1.2.2. Vergilendirilecek Değer Artış Kazançları
Safi değer artış kazancı = Elde edilen satış hasılatı – maliyet bedeli.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, (menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar hariç) kanunda belirtilen tutarı
gelir vergisinden müstesnadır.

8.3.2. Arızi Kazançların Kapsamı ve Safi Gelirin Tespiti
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8.3.2.1.Arızi Kazançların Kapsamı

Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerin devamlı olmadan – önceden planlanmadan
gerçekleştirilmesinden elde edilen kazançlardır.

Arızi Kazanç Sayıla Haller:
1- Arızî olarak ticarî faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden elde edilen kazançlar.
2- Ticarî – ziraî – serbest meslek faaliyetinin bırakılması, karşılığında elde edilen hâsılat.
3- Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar
ile peştamallıklar (hava parası).
4- Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
5- Mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar.
6- Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından
elde ettikleri kazançlar.

8.3.2.2.Arızi Kazançlarda Safi Gelirin Tespiti

(1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının kanunda belirtilen
tutarı gelir vergisinden müstesnadır. Kalan kısım beyan edilir.

Safi Tutar = Hasılat – Maliyet Bedeli – Giderler

Arızı kazançlar açısından hasılat kavramı, alman para ve ayınlarla diğer şekillerde elde
edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri belirtmektedir.
Arızi kazançların safı tutarının belirlenmesinde:
i) Yukarıda açıklanan birinci şık kapsamına giren işlerde, satış bedelinden, maliyet
bedeli ve satış nedeniyle yapılan giderler indirilecektir,
ii) İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci şık kapsamına giren işlerde, elde edilen
hasılattan, belgelenmek kaydıyla yapılan giderler indirilecektir.
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iii) Altıncı şık kapsamına giren işlerde, GVK’nın bazı ulaştırma işlerinde elde edilen
kazancın tespiti ile ilgili 45. maddesi hükmünün uygulanması gerekmektedir.
Arızi kazanç elde edenlerin; istisnadan yararlanma durumlarım da göz Önünde tutmak
suretiyle gelir vergisi beyannamesi vermeleri ve hesaplanan gelir vergisini ödeme
dönemlerinde ödemeleri gerekmektedir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme
ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 337).
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Uygulamalar

1- Deren Hanım, sahibi bulunduğu bir apartman dairesini aylık 2.000 TL kira ile bir
aileye kiraya vermiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak işlemi
açıklayınız.
Söz konusu apartman dairesi, ticari veya zirai bir işletmeye dahil
bulunmadığından;

gayrimenkul

sermaye

iratları

gelir

unsuru

çerçevesinde

vergilendirilecektir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 300).

2- Muayenehane sahibi bir doktor olan Emine Hanım, sahibi bulunduğu apartman
dairesini, mesken olarak ayda 1.800 TL’ye kiraya vermiştir. İstisnadan yararlanmak
bakımından durumunu inceleyiniz.
Ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle beyanname vermek zorunda olanların bu
istisnadan yararlanamayacağı hüküm altına alınmış olup, muayenehane sahibi doktor mesleki
kazancı

nedeniyle

beyanname

vermek

zorundadır.

Bu

nedenle

istisnadan

yararlanamayacaktır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 307).

3- Kerem Bey, ticari kazancı dolayısıyla bilanço esasına tabi bir vergi mükellefidir.
Firmasının aktifleri arasında yer alan bir binayı, aylık 3.000 TL üzerinden kiraya
vermiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak işlemi açıklayınız.
Binalar, her ne kadar gayrimenkul nitelikte iktisadi unsur ise de, ticari işletmeye dâhil
bir varlık olması nedeniyle sağlanan aylık 3.000 TL’lik irat, gayrimenkul sermaye iratları
arasında değil, ticari kazançlar gelir unsuru çerçevesinde işlem görecektir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 300).
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4- Yasin Bey, sahibi bulunduğu işyeri niteliğindeki gayrimenkulünü, bilanço esasına
tabi bir tüccara aylık 3.000 TL’ye kiraya vermiştir. Gelir vergisi uygulaması
bakımından yapılacak işlemi açıklayınız.
Kiraya verilmiş olan işyeri, Yasin Bey’in ticari veya zirai bir işletmesine dahil
değildir. Kiracının, tüccar olması durumu etkilemeyecektir. Bunun sonucu olarak söz konusu
işyerinin kiraya verilmesinden sağlanan irat, gayrimenkul sermaye iratları gelir unsuru
çerçevesinde vergilendirilecektir. Ayrıca, ileride açıklanacağı üzere GVK madde 94
gereğince kaynakta vergilendirme yapılacaktır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 300 – 301).

5- Burak Bey, 2018 yılında meskenini aylık 320 TL’den kiraya vermiş ve yıllık 3.840
TL kira geliri elde etmiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak işlemi
açıklayınız.
Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 4.400 TL’nin altında
olduğundan beyan edilmeyecektir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi
halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi
gerekmektedir.
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 5)

6- Burak Bey, 2018 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 130.000 TL kira
hasılatı elde etmiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak işlemi
açıklayınız.
Burak Beyin elde ettiği konut kira geliri (130.000 TL), 2018 yılı için Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için
belirlenen tutarı (120.000 TL) aştığından elde edilen kira geliri için istisna
uygulanmayacaktır.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 121)
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7- Ceyda Hanım 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 12.000
TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 36.000 TL işyeri kira geliri ve
90.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Konut istisnası uygulaması bakımından yapılacak
işlemi açıklayınız.
Ceyda Hanımın elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2018
yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamının gelir vergisi tarifesinin 3. Dilimi olan 120.000 TL’yi
aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır.
Elde edilen gelir toplamının (12.000 + 36.000 + 90.000 = 138.000 TL) 2018 yılı
bakımından belirlenen 120.000 TL tutarı aşması nedeniyle, 12.000 TL’lik konut kira gelirine
ilişkin olarak 4.400 TL’lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır.
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 6)

8- Ahmet Bey, 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 7.000 TL kira
geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 25.000 TL işyeri kira geliri ve 90.000
TL ücret geliri elde etmiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak işlemi
açıklayınız.
Elde edilen gelir toplamının (7.000 + 25.000 + 90.000 = 122.000 TL) 2018 yılı için
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret
gelirleri için belirlenen tutarı (120.000 TL) aşması nedeniyle, 7.000 TL’lik konut kira geliri
bakımından 4.400 TL’lik istisnanın uygulanması söz konusu olmayacaktır.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 121 – 122)

9- Deniz Hanım, 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.200 TL kira
geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40.000 TL mevduat faiz geliri ve
90.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak
işlemi açıklayınız.
Deniz Hanım’ın elde etmiş olduğu kira geliri istisna haddinin altında kaldığından, bu
gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş
olduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir
Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri
için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla, Deniz Hanım’ın
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elde etmiş olduğu toplam gelir (3.200 + 40.000 + 90.000 = 133.200 TL) Gelir Vergisi
Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için
belirlenen tutarı (120.000 TL) aşmasına karşın mesken kira geliri (3.200 TL) 4.400 TL’lik
istisna tutarının altında kaldığından bu gelir için beyanname vermeyecektir.
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018:122)

10- Faruk Bey’in, ayda 1.000 TL’ye kiraya verdiği mesken ile ilgili olarak yılda 12.000
TL gelir beyan edilmesi gerekirken, 6.000 TL beyan etmiş olduğu, yapılan denetimler
sonucunda tespit edilmiş ve ikmalen tarhiyata gidilmiştir. Mesken kiraları ile ilgili
istisnadan yararlanma açısından durumunu açıklayınız.
Elde edilen kiranın eksik beyan edilmesi durumunda da istisna uygulamasından
yararlanılamamaktadır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 306.

11- Ferhat Bey bir binayı yıllık olarak toptan 200.000 TL’ye kiralamıştır. Sözleşmesi
çerçevesinde bu binayı parça parça başkalarına kiraya vermiş ve bu uygulaması
karşılığında 250.000 TL kira elde etmiştir. Gerçek usul çerçevesinde Ödediği kirayı
gider olarak düşüp düşemeyeceğini araştırınız.
Kiraladıkları mal ve haklan kiraya verenlerin, Ödedikleri kirayı gider olarak
düşebileceği hükmü çerçevesinde, Ferhat Bey 250.000 TL tutarındaki gayrimenkul
sermaye iradından, 200.000 TL tutarındaki kira ödemesini indirme hakkına sahip
bulunmaktadır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 313).

12- Ankara’da Cebeci’deki evini ayda 500 TL’den yılda 6.000 TL’ye kiraya vermiş olan
Ekin Bey, işyerine yakınlık nedeniyle Yenimahalle’de, ayda 300 TL’den yılda 3.600
TL ödemek suretiyle kiracı olarak oturmaktadır. Ödediği kirayı, elde ettiği kiradan
gider olarak düşüp düşemeyeceğini inceleyiniz.
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Mükellef Ekin Bey gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla gerçek usulü
uygulamakta ise, söz konusu 3.600 TL’lik kira ödemesini gider olarak düşebilecektir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 313 - 315).

13- Duygu Hanım, sahibi olduğu konutu 2018 yılında kiraya vermiş olup, 36.000 TL kira
geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak,
9.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Gelir vergisi
uygulaması bakımından yapılacak işlemi açıklayınız.
Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 9.000 TL tutarındaki toplam
giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.
Vergiye Tabi Hasılat = 36.000 – 4.400 = 31.600 TL
İndirilebilecek Gider = (9.000 x 31.600) / 36.000 = 7.900 TL
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 9)

14- Emre Bey, 2018 yılında 60.000 TL mevduat faizi ve konut olarak kiraya verdiği
dairesinden 3.800 TL kira geliri elde etmiştir. Gelir vergisi uygulaması bakımından
yapılacak işlemi açıklayınız.
Konut Kira Geliri 3.800 TL
Mevduat Faizi 60.000 TL
Beyan Edilecek Gelir Tutarı YOK
• Tevkif yoluyla vergilendirilen 60.000 TL mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun
beyan edilmeyecektir.
• Konut kira gelirinden 4.400 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan
edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden beyan
edilmeyecektir.
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 21)
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15- Ali Bey, sahibi olduğu konutu 2017 yılında kiraya vermiş olup, 30.000 TL kira geliri
elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 6.000
TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Gelir vergisi uygulaması
bakımından yapılacak işlemi açıklayınız. (Bilgi, 2017 yılına ilişkin konut istisnası
3.900 TL’dir).
Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 6.000 TL tutarındaki toplam
giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.
Vergiye Tabi Hasılat = 30.000 - 3.900 = 26.100 TL
İndirilebilecek Gider = (6.000 x 26.100) / 30.000 = 5.220 TL
Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi
halinde, yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.
Her türlü para cezaları ve vergi cezaları (GVK md.74) ile gelir vergisi ve diğer şahsi
vergiler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen
gecikme zamları ve faizler, VUK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri gider olarak
indirilemez (GVK md.90).
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 127)

16- Gökhan Bey, 2017 yılında konut kredisi kullanarak 300.000 TL’ye aldığı dairesini
aylık 1.800 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 21.600 TL kira geliri elde etmiştir.
Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut
ile ilgili 1.200 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2017 yılında bankaya
ödenen faiz tutarı da 3.300 TL’dir. Gelir vergisi uygulaması bakımından yapılacak işlemi
açıklayınız.
(Bilgi, 2017 yılına ilişkin konut istisnası 3.900 TL’dir).
Gökhan Bey, konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2017 yılında ödediği
asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin %5’i olan (300.000 x %5 =) 15.000
TL’yi indirim konusu yapabilecektir.
Toplam Gider = 1.200 + 3.300 + 15.000 = 19.500 TL’dir.
Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası
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= 21.600 - 3.900 = 17.700 TL
İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
= 19.500 x 17.700 / 21.600 = 15.979 TL
Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı 21.600,00 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.900,00 TL
Kalan (21.600 – 3.900) 17.700,00 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 15.979,00 TL
Vergiye Tabi Gelir (17.700 – 15.979) 1.721,00 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 258,15 TL
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 21 – 22)

17- Gökhan Bey, sahibi bulunduğu apartman dairesini aylık 300 TL’den kiraya vermiştir.
Ticari faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergiye tabi bulunan adı geçen mükellefin
beyan edeceği gayrimenkul sermaye iradının tutarını bulunuz.
Mükellef Gökhan Bey, ticari faaliyeti dolayısıyla beyanname vermek zorunda
olduğundan, mesken kiralarına yönelik olarak tanınmış olan istisnadan yararlanamayacaktır.
Elde ettiği (300 x 12) 3.600 TL tutarındaki kiradan, % 15 oranında götürü gideri (540 TL)
düşecek ve kalan 3.060 TL’yi gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edecektir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 314).

18- Mükellef Pınar Hanım, üç dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 18.000
TL, 16.800 TL ve 13.800 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri
olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.
Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Mükellefin, 2017 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri:
18.000 + 16.800 + 13.800 = 48.600 TL’ dir.
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Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına
bir defa uygulanacaktır.
Konut Kira Geliri 48.600,00 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.900,00 TL
Kalan (48.600 - 3.900) 44.700,00 TL
%15 Götürü Gider (44.700 x %15) 6.705,00 TL
Vergiye Tabi Gelir (44.700 – 6.705) 37.995,00 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 7.508,65 TL
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 38)

19- Ahmet Bey, sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup
2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir
geliri bulunmayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü
gider yöntemini seçmiştir.
Buna göre; Ahmet Beyin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi
tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
A. Gayrisafi Hasılat 13.900-TL
B. Vergiden İstisna Edilen Tutar 3.900-TL
C. Kalan (A-B) 10.000-TL
D. Götürü Gider (C x % 15) 1.500-TL
E. Safi İrat (C-D) 8.500-TL
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 128)

20- Barış Bey, sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan
Ceyhun Beye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde
etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan (B), gayrimenkul sermaye iradının
tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.
Buna göre; (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
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A. Gayrisafi Hasılat 40.000-TL
B. Vergiden İstisna Edilen Tutar – (İşyeri olarak kiraya vermiştir).
C. Kalan (A-B) 40.000-TL
D. Götürü Gider (C x % 15) 6.000-TL
E. Safi İrat (C-D) 34.000-TL
(TÜRMOB, 2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 128 – 129)

21- Ali Bey, 2017 yılında emlak vergisi değeri 350.000 TL olan bir apartman dairesini
bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır.
Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması
ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.
Emsal Kira Bedeli: 350.000 x %5 = 17.500 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi
gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 4)

22- Ufuk Bey, sahibi bulunduğu apartman dairesinin kira geliri olarak ayda 1.000 TL den
olmak üzere, yıllık toplam 12.000 TL gelir beyanında bulunmuştur. Bu apartman
dairesinin, emlak vergisine esas vergi değeri 500.000 TL’dir. Emsal kira bedeli
uygulaması açısından durumunu inceleyiniz.
Binalarda emsal kira bedeli, kural olarak %5 olduğuna göre; 500.000 x 0,05 = 25.000
TL emsal kira bedeli bulunacaktır. Bu durumda, mükellefin beyan etmiş olduğu 12.000 TL
değil, emsal kira bedeli uygulaması sonucu bulunan 25.000 TL gelir vergisine esas
alınacaktır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 309).

23- Ferhan Bey, sahibi bulunduğu apartmanın tamamını, bir kamu kuruluşuna yıllık
olarak 20.000 TL’ye kiraya vermiştir. Apartmanın emlak vergisine esas olan değeri
500.000 TL’dir. Emsal kira bedeli uygulaması bakımından durumunu inceleyiniz.
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Her ne kadar 500.000 TL’nin % 5’i 25.000 TL ise de, kamu kumrularına yapılan
kiralamalarda emsal kira bedeli uygulamasının yapılmayacağı hükmü gereğince uygulamaya
yön verilecektir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 311 – 312).

24- Ahmet Bey, dubleks nitelikte 5 oda, salon ve çift banyolu bir eve sahiptir. Evin,
kendisine büyük gelmesi nedeniyle, kardeşi Fatih Bey ile eşinin de aynı evde ikamet
etmesi hususunda anlaşmışlardır. İlk yıl için herhangi bir kira istenilmemiş, ancak
ikinci yıl için kardeşi tarafından sembolik düzeyde de olsa bir Ödeme yapılmıştır.
Emsal kira bedeli uygulaması açısından durumlarım inceleyiniz.
Yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde, mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı
evde veya dairede ikamet etmesi halinde emsal kira bedeli uygulanmayacaktır. Bu durumda,
hem ilk yıl hem de ikinci yıl için emsal kira bedeli uygulaması söz konusu değildir,
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 311).

25- Altan Bey iki yıl süre ile bir yurtdışı göreve tayin olmuştur. Sahibi bulunduğu evini
eşyası ile birlikte, koruma amacıyla bir yakın arkadaşının kullanımına bırakmıştır.
Evin emlak vergisine esas olan değeri 50.000 TL dir, Emsal kira uygulaması
açısından durumunu inceleyiniz.
Burada, yukarıda belirtildiği üzere, boş kalan gayrimenkulün korunması amacıyla,
bedelsiz olarak başkasının ikametine bırakılması söz konusudur. Bu nedenle emsal kira
bedeli uygulaması yapılmayacaktır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 311).

26- Zafer Bey satın almak suretiyle iktisap ettiği bir tablo üzerindeki hakkını bir
başkasına satması dolayısıyla 25.000 TL kazanç elde etmiştir. Vergilendirme
açısından tabi olacağı işlem nedir?
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Zafer Bey eserin yaratıcısı veya kanuni mirasçısı değildir. Satın almak suretiyle eseri
iktisap etmiştir. Söz konusu kazanç, değer artışı kazancı niteliğindedir. İstisna düşülüp, beyan
edilmesi gerekmektedir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 326).

27- Ali Bey, sahibi bulunduğu ve 2 yıl önce iktisap ettiği apartman dairesini satması
sonucunda vergiye tabi (reel) tutar olarak 100.000 TL elde edilmiştir.
Apartman dairesi satışı iktisaptan itibaren iki yıl geçtikten sonra, yani 5 yıl geçmeden
gerçekleştirildiği için elde edilen gerçek kazancın istisna haddini aşan kısmı gelir vergisine
tabidir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 333).

28- Vedat Bey, Ankara’da Devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Bu yıl içinde bir
binek otomobili satın almıştır. Bir süre kullandıktan sonra 10.000 TL fazlasına
satmıştır. Aynı yıl içinde satın aldığı 50.000 TL değerindeki otomobili 3 ay kullanmış,
kaza geçirmesi sonucunda önemli tahribat geçirmiş olan bu otomobili de bir
başkasına satmıştır. Bu satıştan dolayı 12.000 TL zarara uğramıştır.
Örnek olayda sözü edilen kişinin durumu incelendiğinde; yıl içinde birden fazla alım
satım işlemi gerçekleşmiştir. Konuya, yalnızca tekrarlanma ya da sayısal açıdan bakmak
yerine, amacın göz önünde tutulmasının büyük önemi vardır. Kuşkusuz, kişinin amacının ya
da niyetinin ne olduğunun, objektif olarak ortaya konulması çok güçtür. Ancak, söz konusu
kişinin amacı ticari faaliyette bulunmak değildir. GVK’nın yukarıda ifade edilen hükmünde
ise ticari muamelelerin yapılmasından söz edilmektedir. Bu durumda, adı geçen kişinin gelir
vergisine tabi bir kazanç elde ettiğinin düşünülmemesi gerekmektedir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 335).
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29- Doruk Bey 12 yıldan beri kiracı olarak elinde tuttuğu işyerinin tahliyesi dolayısıyla,
mal sahibi kişiden 36.000 TL para almıştır, Doruk Bey’in sağladığı bu gelirin, gelir
vergisi açısından durumunu inceleyiniz.
Yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde, söz konusu gelir, gelir vergisine tabi olup,
Doruk Bey, tarafından izleyen yılın beyan döneminde gelir vergisi beyannamesi verilmesi
gerekmektedir. İstisna tutarının da göz önünde tutulması gerekmektedir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 335).

30- Ahmet Bey süpermarket şeklindeki faaliyetini sona erdirmiş ve bu konuda gerekli
bildirim ile işlemlerini yapmıştır. Söz konusu işyerinde mevcut raf, soğutma sistemi
vb. karşılığı olmak üzere, mal sahibinden 30.000 TL almıştır, GVK açısından
durumunu inceleyiniz.
Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde vergilendirme yapılması gerekmektedir. Bu gelir
dolayısıyla, izleyen yılın beyan döneminde gelir vergisi beyannamesi verilmesi ve
hesaplanan verginin ödenmesi yoluna gidilecektir.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 335 - 336).

31- Turist olarak, arabası ile ülkemize gelmiş bulunan Alman uyruklu Bay Hans,
ülkemizin çeşitli yörelerini gezerken, belirli bir bedel karşılığında olmak üzere başka
turistleri de gezdirmektedir. Bu şekilde 1.950 TL gelir elde etmiştir. Gelir vergisi
açısından durumunu inceleyiniz.
Asıl amacı ticaret yapmak olmayan ve bu işi sürekli bir şekilde gerçekleştirmeyen
Bay Hans, söz konusu arızi ulaştırma faaliyetinden elde ettiği gelir dolayısıyla beyanname
vermek ve gelir vergisi ödemek durumundadır. Dar mükellefiyete tabi olanların, arızi
kazançları bakımından beyanname vermeleri ile ilgili koşul ve uygulamalar üzerinde ileride
durulacaktır.
(Akoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 336).
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Uygulama Soruları

1) Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkul sermaye iradının tanımını yapınız ve
kapsamını açıklayınız.
2) Gelir Vergisi Kanunu’na göre menkul sermaye iradının tanımını yapınız ve
kapsamını açıklayınız.
3) Gelir Vergisi Kanunu’na göre değer artış kazançları ve arızi kazançların tanımını
yapınız ve kapsamını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı
2) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Safi Gelirin Tespiti
3) Vergilendirilmeyecek Gayrimenkul Sermaye İratları
4) Vergilendirilecek Gayrimenkul Sermaye İratları
5) Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı
6) Menkul Sermaye İratlarında Safi Gelirin Tespiti
7) Vergilendirilmeyecek Menkul Sermaye İratları
8) Vergilendirilecek Menkul Sermaye İratları
9) Diğer Kazanç ve İratların Tanımı ve Kapsamı
10) Diğer Kazanç ve İratlarda Safi Gelirin Tespiti
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden

gayrimenkul

sermaye

iratlarında

konut

istisnasından

yararlanabilmek için gerekli olan şartlardan değildir?
A) Binaların mesken olarak kiraya verilmesi B) Ticari kazancı dolayısıyla yıllık beyanname
vermek zorunda olmamak C) Binaların işyeri olarak kiraya verilmemesi D) Serbest meslek
kazancı dolayısıyla yıllık beyanname vermek zorunda olmak e) Mükellefin diğer gelirlerinden
dolayı belirlenen üst sınırı aşmaması.
2)

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirilecek değer artış kazançlarından değildir?

A) Hisse senetlerinin iki yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar B) Tam
mükelleflerin eurobondların satışından elde ettiği kazançlar C) Ortaklık hisselerinin elden
çıkarılmasından doğan kazançlar D) ivazsız iktisap edilen hisse senetlerinin satılması E)
Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar
3)

Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradıdır?

A) Mevduat faizleri B) Eurobond satışından elde edilen kazanç C) Telif haklarının kanuni
mirasçıları dışında kiraya verilmesi halinde alınan bedeller D) Hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından doğan kazançlar E) belirli faaliyetin durdurulması karşılığında sağlanan
menfaatler.
4)

Aşağıdakilerden hangisi emsal kira bedeli uygulanmayacağı durumlardandır?

A) Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine
bırakılması B) Binaların mal sahiplerinin altsoy – üstsoy veya kardeşlerinin ikametine tahsis
edilmesi C) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi D)Kamu
kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar E) Kiralamanın tüzel kişilere yapılması
5)

Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?

A) Hisse senetlerinin kar payları B) Repo gelirleri C) Mevduat faizleri D) Alacak faizleri E)
Hisse sendi alım-satım kazançları
6)

Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iratlarının kapsamını
açıklayınız.

7)

Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye iratlarının kapsamını açıklayınız.

8)

Gelir Vergisi Kanununa göre değer artış kazançlarının kapsamını açıklayınız.

9)

Gelir Vergisi Kanununa göre arızi kazançların kapsamını açıklayınız.

10)

Emsal kira bedeli esası nedir? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) D
2) D
3) A
4) E
5) E
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9. GELİR VERGİSİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Gelir vergisi matrahının tespiti

9.2.

Gelir vergisinin tarhı

9.3.

Gelir vergisinin ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Gelir vergisi matrahının tespitinde Türk vergi sisteminde hangi temel yöntem
benimsenmiştir?
2) Gelir vergisinde tarhiyat işlemi nasıl, ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirilir?
3) Ödenmesi gereken gelir vergisi tutarı nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Gelir vergisi
tespiti

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

matrahının Gelir vergisi matrahının Konuyla
ilgili
kanun
tespitine ilişkin temel esas ve maddeleri ve uygulamaların
uygulamaların kavranması.
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Gelir vergisinin tarhı

Gelir vergisinin tarhına Konuyla
ilgili
kanun
ilişkin temel esas ve maddeleri ve uygulamaların
uygulamaların kavranması.
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Gelir vergisinin ödenmesi

Gelir vergisinin ödenmesine Konuyla
ilgili
kanun
ilişkin temel esas ve maddeleri ve uygulamaların
uygulamaların kavranması.
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Matrah, yıllık beyanname, kesinti – tevkifat – stopaj, muhtasar beyanname, münferit beyanname
tarhiyat, tarife, ödeme
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Giriş
Vergilendirme Süreci:
VDO → Hangi Gelir Unsuruna Giriyor → Gayri Safi Gelir
→ Gayri Safi Gelir – Giderler → Safi Gelirin Tespiti
Safi Gelir – Zararlar – İndirimler → Matrahın Tespiti
→ Matrah x Oran → Hesaplanan Vergi
Hesaplanan Vergi – Mahsuplar → Ödenecek Verginin Tespiti → Verginin Ödenmesi

9.1.Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı

Matrah Tespitinde Dört usul:
1- İdarece takdir usulü
2- Karine usulü
3- Götürü usul
4- Beyan usulü (Türk vergi sisteminin kabul ettiği ana tarh usulü)

Gelir vergisi, mükellef veya vergi sorumlusunun beyanına göre tarh edilir.
Beyan usulü, mükellefin vergi tarhına dayanak oluşturacak matraha ilişkin bütün
bilgileri yazılı olarak vergi idaresine vermesi esasına dayanır.
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.
Gelir vergisinde 4 çeşit beyanname vardır. Bunlar; yıllık beyanname, geçici beyanname,
muhtasar beyanname ve münferit beyannamedir.

9.1.1. Yıllık Beyanname (Gelirin Toplanması)
Üniter gelir vergisi sistemi uygulanmaktadır.
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Bir takvim yılı içinde yedi gelir unsurundan elde edilen gelirler toplanır. Yıllık
beyannameye kaydedilir.
Bu

tip

gelir

vergisi

gelir

vergisi,

mali

güce

göre

vergileme

ilkesinin

gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli araçlardan biridir.

9.1.1.1.Toplama Yapılmayan Haller (Beyannameye Dâhil Edilmeyen Gelirler)

9.1.1.1.1. Tam Mükellefiyette Beyannameye Dâhil Edilmeyen Gelirler
Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar,
Tek işverenden alınmış ve stopaja tabi tutulmuş ücretler
Birden fazla işverenden ücret alanların birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin
toplamı –stopajla vergilendirilmek şartıyla- 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutarı aşmıyorsa beyan edilmezler.
Stopaja tabi tutulmuş menkul sermaye iratları,
Türkiye'de stopaja tâbi tutulmuş olan; gayrimenkul sermaye iratları (GVK tarifesi ikinci
gelir diliminde yer alan tutarı aşmamak şartıyla),
Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı kanunda belirtilen tutarı aşmayan, tevkifata
ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

9.1.1.1.2. Dar mükellefiyette Beyannameye Dâhil Edilmeyen Gelirler:
Tamamı Türkiye'de stopaj usulüyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek
kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar beyan edilmezler.

9.1.1.2.Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu
Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer
kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.
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Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, takip eden yılların gelirinden indirilir.
Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi takip eden yıllara nakil olunamaz.
(GVK m.88)

9.1.1.3.Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler: Diğer İndirimler
1)

Şahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları:

Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak.
2)

Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına

ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları
3)

Engellilik İndirimi: Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde

vergilendirilen engelliler kanunda yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirimden
yararlanır.
4)

Girişim Sermayesi Fonu

5)

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
6)

Spor Sponsorluğu Harcamaları (amatör spor dallan için tamamı, profesyonel

spor dalları için % 50'si).
7)

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları İndirimi

8)

Korumalı İşyeri İndirimi: 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.
9)

Bağış ve Yardımlar:

Kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’i.
Okul, Sağlık Tesisi, Öğrenci Yurdu, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi, Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların tamamı
Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Demek ve Vakıflara Yapılan Bağışların tamamı
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Kültür, Sanat ve Edebiyat Faaliyet ve Etkinliklerinin Desteklenmesi İçin Yapılan Bağış
ve Yardımların tamamı.
Başbakanlık veya Bakanlar Kurulun tarafından başlatılan Yardım Kampanyalarına
Yapılan Bağış ve Yardımların tamamı
Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne Yapılan Bağış ve
Yardımların tamamı.

9.1.1.4.Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilmeyecek Giderler
Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para
cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen
cezalar, gecikme zamları ve faizler Gelir Vergisi'nin matrahından ve gelir unsurlarından
indirilmez.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri, vergi matrahından ve
gelir unsurlarından indirilmez. (GVK m.90)

9.1.1.5.Yıllık Beyannamenin Verilmesi
Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar,
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen
yılın Şubat ayının 25. günü akşamına kadar beyan edilir.

Beyan yeri:
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 yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile
gönderilir.

9.1.2. Geçici Beyanname
Ticari kazanç sahipleri (basit usul ile vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek
erbabının
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-

Cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere,

-

Ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre belirlenen ilgili hesap
döneminin üçer aylık kazançları üzerinden,

-

Tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda

-

Ödeyecekleri geçici vergi matrahının beyanına yöneliktir.

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi
dairesine beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir.

9.1.3. Muhtasar Beyanname (Vergi Tevkifatı -Stopajı)
“Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından
kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsustur.”
GVK m.84.
Stopaj yöntemi, gelirin elde edilmesi ile vergilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltarak
vergi gelirlerinin gecikmeden hazineye girmesini sağlamaktadır.
Ücret gelirleri, 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 istisna kapsamındaki gelirlerin de tevkifata tabi
olmasıdır.

9.1.3.1.Vergi Tevkifatı Yapmak Zorunda Olanlar
GVK'nın 94 üncü maddesinde belirtilmiştir.
“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
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hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya
mecburdurlar.”
Bu kişiler;
(1)

Devlet kurumları,

(2)

Kurumlar vergisi mükellefleri

(3)

Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı sahipleri

9.1.3.2.Tevkifata Tabi Ödemeler (GVK m.95)
Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakten 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.

9.1.3.3.Muhtasar Beyannamenin Verilmesi
Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk
ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü
akşamına kadar, tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye
mecburdurlar. (GVK m.98/1)
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.98/3)

9.1.4. Münferit Beyanname (Özel Haller)
Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları
kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine yöneliktir.
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Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar;
Kazanç ve iratlarla ilgili beyannamelerini bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu
tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

9.1.5. Gelir Vergisinde 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 bulmaktadır.

9.2.Gelir Vergisinin Tarhı

9.2.1. Tarh İşlemi

Tarh Yeri:
Gelir Vergisi, mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilir
Dar mükellefiyete tabi olanların vergileri, beyannamelerini vermeye mecbur oldukları
yerin vergi dairesince tarh olunur.

Tarhiyatın Muhatabı:
Gelir Vergisi, bu verginin mükellefi olan gerçek kişiler namına tarh edilir.

Vergilendirme Dönemi: Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır.

Tarh Zamanı:
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, beyannamenin verildiği günde, beyanname
posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde;
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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.

9.2.2. Gelir Vergisinin Tarifesi:

9.2.2.1.Gelir Vergisinin Tarifesi: Esas Tarife
Tespit edilen matrahlara uygulanacak vergi oranları esas tarifede yer almaktadır.
18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000
TL'si için 7.100 TL), fazlası 27%

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000
TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000
TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası % 40

9.2.2.2.Gelir Vergisinin Tarifesi: 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.

9.3.Gelir Vergisinin Ödenmesi

9.3.1. Ödenecek Verginin Tespiti: Mahsuplar
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9.3.1.1.Vergi Tevkifatının Mahsubu:
Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş
bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nden mahsup edilir.
Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisi'nden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi
dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı
üzerine kendisine iade olunur.

9.3.1.2.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 dayanmaktadır.
Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
AGİ tutarının, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup
edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 Hesaplama
(01.01.2018 - 31.12.2018)
Medeni Durum

Aylık Tutar

Bekar

152,21 TL

Evli eşi çalışmayan

182,66 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

205,49 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

228,32 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

258,76 TL

Evli eşi çalışan

152,21 TL
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Evli eşi çalışan 1 çocuklu

175,04 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

197,88 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

228,32 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

243,54 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

258,76 TL

9.3.1.3.Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu
Diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye tabi
işverenler 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 işveren tarafından kayıt olunur.

9.3.1.4.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 Vergisi'nin
yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir.
İndirilecek miktar Gelir Vergisi'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve
iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz.

9.3.1.5.Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan uyumlu
mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i ödenmesi
gereken gelir vergisinden indirilir.

9.3.2. Gelir Vergisinin Ödenmesi

9.3.2.1.Yıllık Beyanname Verilmesi Durumunda
Verginin birinci taksiti MART sonuna, ikinci taksiti TEMMUZ sonunda ödenir.
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Basit usulde birinci taksit ŞUBAT ayının sonuna kadar ikinci taksit HAZİRAN ayının
sonuna kadar ödenir.

9.3.2.2.Geçici Vergi Beyannamesi Verilmesi Durumunda
Geçici vergi hesap döneminin üçer aylık kazançları üzerinden 103 üncü maddede yer
alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler (%15).
Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17.günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde
tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

9.3.2.3.Vergi Tevkifatının Ödenmesi:
Vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından beyanname verecekleri ayın 26.günü akşamına
kadar ödenir.
“Maliye Bakanlığı, 94 üncü maddeye göre 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.

9.3.2.4.Münferit

Beyanname

Üzerinden

Tahakkuk

Ettirilen

Verginin

Ödenmesi:
Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi, beyanname verme süresi içinde
(15 GÜN) vergi dairesine ödenir. (GVK m.120).
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Uygulamalar

1) Mükellef Berna Hanımın serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinden 2017
yılında elde ettiği serbest meslek kazancı 80.000 TL’dir. Tevkifata tabi olmak
suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri ise 36.000 TL’dir. Gelir vergisi uygulaması
açısından durumu değerlendiriniz.
Berna Hanım, serbest meslek kazancından dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
verecektir.
Serbest meslek kazancı ile tevkifata tabi işyeri kira geliri tutarının toplamı olan
(80.000 + 36.000) 116.000 TL, 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri de
beyannameye dâhil edilecektir.
Berna Hanım’ın 2017 yılı kazancı üzerinden hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki gibi
olacaktır.
Serbest Meslek Kazancı 80.000 TL
GMSİ (Brüt İşyeri Kira Geliri) 36.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 116.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 32.250 TL
(GİB, Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 12)

2) Veteriner Hekim olarak faaliyette bulunan Mükellef Hakan Beyin 2017 yılında elde
ettiği kazanç ve iratlar şöyledir.
Serbest Meslek Kazancı 165.000 TL
İşyeri kira geliri (Brüt İşyeri Kira Geliri) 28.000 TL
Gelir vergisi uygulaması açısından durumu değerlendiriniz.
Beyan edilecek gelir toplamı (165.000 + 28.000) 193.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 193.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 59.200 TL
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Mükellef Hakan Bey 165.000 TL serbest meslek kazancı için yıllık gelir vergisi
beyannamesi verecektir. Serbest meslek kazancı ile brüt işyeri kira gelirinin toplamı (165.000
+ 28.000 = 193.000 TL), 2017 yılı beyanname verme sınırını ( 30.000 TL) aştığından, yıllık
gelir vergisi beyannamesine işyeri kira geliri de dâhil edilecektir.
(GİB, Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 15)

3) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mobilyacılık faaliyeti yapan Ahmet
Bey bu faaliyetinden dolayı 2017 yılında 90.000 TL kar elde etmiştir. Mükellef
işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadır. Ayrıca mükellefin, 2017 yılı içinde
ödenen 13.500 TL geçici vergi tutarı bulunmaktadır. Gelir vergisi uygulaması
açısından durumu değerlendiriniz.
Örnek Hakkında Açıklama;
Bu örnekte işletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükellefin durumu
açıklanmaktadır. Mükellef ticari kazancı nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek
zorundadır. Mükellef 2017 yılında 90.000 TL ticari kazanç elde etmiştir.
Mükellefin Beyanı Aşağıdaki Gibi Olacaktır:
Ticari Kazanç 90.000 TL
Safi Ticari Kazanç 90.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 90.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 23.150 TL
Mahsup Edilecek Geçici Vergi 13.500 TL
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 9.650 TL
(GİB, Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 30 – 31)

4) Eskişehir’de ikamet eden ve toptan gıda ticareti yapmakta olan mükellef Hakan Bey
2017 yılında 200.000 TL kar elde etmiş olup, 30.000 TL geçici vergi tahakkuk etmiş
olmasına rağmen 22.500 TL geçici vergi ödemiştir. Ayrıca, Hakan B ticari faaliyeti
nedeniyle 20.000 TL kesinti yoluyla vergi ödemiştir. Gelir vergisi uygulaması
açısından durumu değerlendiriniz.
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Örnek Hakkında Açıklama;
Mükellef ticari kazancı nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek
zorundadır. Mükellefin yıl içinde ödemiş olduğu geçici vergi ile ticari faaliyeti dolayısıyla
tevkif edilen 10.000 TL gelir vergisi, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilecektir.
Mükellefin Beyanı Aşağıdaki Gibi Olacaktır:
Ticari Kazanç 200.000 TL
Vergiye Tabi Gelir 200.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 61.650 TL
Mahsup Edilecek Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi 20.000 TL
Mahsup Edilecek Geçici Vergi 22.500 TL
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 19.150 TL
(GİB, Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 33)

5) İstanbul’da ikamet eden ve bilanço esasına göre defter tutan Ahmet Bey kırtasiyecilik
yapmaktadır. Mükellef Ahmet Bey bu faaliyetinden dolayı 2017 yılında 120.000 TL
kar elde etmiş olup, 12.000 TL BAĞ-KUR primi ve 18.000 TL geçici vergi ödemiştir.
Mükellef Ahmet Bey ayrıca 20.000 TL şahıs sigorta primi ödemiştir. Gelir vergisi
uygulaması açısından durumu değerlendiriniz.
Ödenen şahıs sigorta primi ile ilgili olarak indirim konusu yapılabilecek tutar 2017
yılı asgari ücretin yıllık brüt tutarını (21.330 TL) aşmamakla birlikte beyan edilen gelirin %
15’ini de aşamayacağından, indirim konusu yapılacak şahıs sigorta primi ödenen 20.000 TL
yerine (108.000 x %15) 16.200 TL olacaktır.
Ticari Kazanç 120.000 TL
Bağ-Kur Primi 12.000 TL
Safi Ticari Kazanç (120.000 TL - 12.000 TL) 108.000 TL
Mahsup Edilecek İndirimler (Şahıs Sigorta Primi) 16.200 TL
Mahsup Sonrası Kalan Tutar (108.000 TL -16.200TL) 91.800 TL
Vergiye Tabi Gelir 91.800 TL
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Hesaplanan Gelir Vergisi 23.780 TL
Mahsup Edilecek Geçici Vergi 18.000 TL
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (23.780 TL – 18.000 TL) 5.780 TL
(GİB, Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü, 2018)

6) Mükellef Merve Hanım, sahibi olduğu iki daireyi konut olarak kiraya vermesi
sonucunda 2017 yılında toplam 105.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef Merve
Hanım, 16.10.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastaneye 30.000 TL ve
20.11.2017 tarihinde kamuya ait bir yetiştirme yurduna 25.000 TL nakit olarak
bağışta bulunmuştur. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider
yöntemini seçmiştir. Gelir vergisi uygulaması açısından durumu değerlendiriniz.
Mükellefin elde ettiği gelir toplamı (ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları
toplamı) 2017 yılı için 110.000 TL’yi aşmadığından 3.900 TL’lik istisnadan yararlanacaktır.
Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı 105.000,00 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.900,00 TL
Kalan (105.000-3.900) 101.100,00 TL
%15 Götürü Gider (101.100 x %15) 15.165,00 TL
Safi İrat (101.100-15.165) 85.935,00 TL
Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yap. Bağış ve Yardımlar* 55.000,00 TL
Vergiye Tabi Gelir (85.935 - 55.000) 30.935,00 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 5.602,45 TL
(GİB, Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 36 – 37)

7) Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde elektronik eşya alım satımı faaliyetinde
bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellef Burak Beyin 2017 yılı karı
480.000 TL’dir. Mükellef 2017 yılında 30.000 TL Bağ-Kur Primi ve 72.000 TL
geçici vergi ödemiştir.
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Mükellefin ayrıca tevkif yoluyla vergilendirilmiş brüt 350.000 TL mevduat faizi ve
repo geliri (bu gelirler ticari işletmesine dahil bulunmamaktadır) ile İstanbul’da bulunan ve
emlak vergisi değeri 250.000 TL olan apartman dairesinden (meskenden) 30.000 TL kira
geliri bulunmaktadır. (Mesken kira gelirinde götürü gider yöntemi seçilmiştir.) Gelir vergisi
uygulaması açısından durumu değerlendiriniz.
Örnek Hakkında Açıklama;
Mükellef ticari kazancı nedeniyle yıllık beyanname vermek zorunda olup,
beyannameye mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulden elde ettiği kira gelirini de dahil
edecektir. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık beyanname verenler konut kira
gelirine

ilişkin

istisnadan

yararlanamayacağından

bu

gelire

mesken

istisnası

uygulanmayacaktır.
Kira gelirinde safi irat hesaplanırken %15 oranındaki götürü gider düşüldükten
sonraki kalan tutar beyan edilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü uyarınca, mükellefin 2017
yılında elde ettiği tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan mevduat faizi ve repo geliri
beyannameye dahil edilmeyecektir.
Mükellefin Beyanı Aşağıdaki Gibi Olacaktır:
Ticari Kazanç 480.000 TL
Bağ-Kur Primi 30.000 TL
Safi Ticari Kazanç (480.000 TL - 30.000 TL) 450.000 TL
GMSİ (30.000 TL - (30.000 TL x %15)) 25.500 TL
Beyan Edilen Gelirler Toplamı (450.000 TL + 25.500 TL) 475.500 TL
Vergiye Tabi Gelir 475.500 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 158.075 TL
Mahsup Edilecek Geçici Vergi 72.000 TL
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (158.075 TL – 72.000 TL ) 86.075 TL
(GİB, Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 31 – 32)
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8) Mükellef Namık Bey, 2017 yılında tevkifata tabi tutulmuş birinci işverenden 42.000
TL, ikinci işverenden 35.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Ödevli ayrıca, 5.000 TL
alacak faizi ve brüt 100.000 TL de tam mükellef bir kurumdan kar payı elde etmiştir.
Ödevli bunların yanında 47.000 TL mevduat faizi ve Katılım Bankasından 45.000 TL
kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payı almıştır. Gelir vergisi
uygulaması açısından durumu değerlendiriniz.
Birinci işverenden elde edilen ücret geliri 42.000 TL
İkinci işverenden elde edilen ücret geliri 35.000 TL
Tam mükellef kurumdan elde edilen toplam kar payı 100.000 TL
Alacak faizi 5.000 TL
Mevduat faizi 47.000 TL
Katılım Bankasından kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
45.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı (42.000 + 35.000 + 50.000 + 5.000) 132.000 TL
Mükellef yıl içinde (Tam mükellef kurumdan elde edilen Kar Payından 15.000 +
Birinci işverenden 8.590 + İkinci işverenden 6.700) 30.290 TL tevkif suretiyle vergi
ödemiştir.
Birinci işveren hariç, ikinci işverenden alınan ücret tutarı 30.000 TL’lik beyan sınırını
aştığından birinci işverenden alınan ücret geliri dahil ücret gelirinin tamamı olan 77.000 TL
beyan edilecektir.
Ödevlinin tam mükellef bir kurumdan elde ettiği kesintiye tabi tutulmuş 100.000
TL’lik kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup kalan 50.000 TL GVK’nın 86/c
maddesi hükmü gereğince 30.000 TL’lik beyanname verme sınırını aştığından beyan
edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde
karın dağıtımı aşamasında yapılan vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım
dahil) mahsup edilecektir.
GVK’nın 86/1-d maddesine göre kesinti ve istisna uygulamasına tabi olmayan
menkul sermaye iradı toplamının 2017 yılı için 1.600 TL’yi aşmaması halinde beyan
edilmemesi gerekmektedir. Örnekte 5.000 TL alacak faizi kesinti ve istisna uygulanmayan
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bir gelir olup, bu gelirin toplamı 2017 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.600 TL’yi
aştığından, 5.000 TL’nin tamamı beyan edilecektir.
Mevduat faizi ve Katılım Bankasından kar ve zarara katılma hesabı karşılığında
ödenen kar payları Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata
tabi tutulduğundan beyannameye dahil edilmeyecektir.
Buna göre, ödenecek gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Gelir Vergisi Matrahı (42.000 + 35.000 + 50.000 + 5.000) 132.000 TL
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden Hesaplanan Vergi [(132.000 70.000) x % 35 + 16.150] 37.850 TL
Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir İçindeki Oran [(77.000) /
132.000] % 58,33
70.000 TL'yi Aşan Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret Gelirine
Tekabül Eden Kısmı [(132.000 – 70.000) x % 58,33] 36.164,6 TL
Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayısıyla Eksik Hesaplanacak Gelir Vergisi (36.164,6 x
% 8) 2.893,17 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi (37.850 - 2.893,17) 34.956,83 TL
Mahsup Edilecek Gelir Vergisi Toplamı (15.000 + 8.590 + 6.700) 30.290 TL
Ödenecek Gelir Vergisi (34.956,83 – 30.290) 4.666,83 TL
(GİB, Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi, 2018:48 – 49)

9) Mükellef Elif Hanım 2017 yılında, tam mükellef bir kurum olan Y Anonim
Şirketinden brüt 1.000.000 TL tutarında kar payı (temettü) elde etmiştir. Bu
mükellefin başka geliri bulunmamaktadır. Elde edilen kar payı kurum bünyesinde %
15 nispetinde vergi kesintisine tabi tutulmuş olup, bu tutar 150.000 TL’dir. Gelir
vergisi uygulaması açısından durumu değerlendiriniz.
Mükellef Elif Hanım’ın elde ettiği kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup,
kalan yarısı 500.000 TL’dir. Bu tutar beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aştığı için beyan
edilecektir. Kurum bünyesinde yapılmış olan vergi kesintisinin tamamı hesaplanan vergiden
mahsup edilecektir.
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Bu durumda, hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır;
İstisna tutarı (1.000.000 x 1/2) 500.000 TL
Kalan Tutar (1.000.000 – 500.000 ) 500.000 TL
Hesaplanan vergi 166.650 TL
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi 150.000 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 16.650 TL
(GİB, Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2018: 19)
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Uygulama Soruları

1) Türk vergi sisteminde yer alan beyannameleri ve verilme zamanlarını sıralayanız.
2) Gelir Vergisi Kanununa göre vergi tarhını yapmaya yetkili olan vergi dairesini
açıklayınız.
3) Kimler vergi tevkifatı yapmakla yükümlüdür?
4) Kimler geçici beyan vermek zorundadır? Geçici beyan hangi sürelerde verilir ve ne
zaman ödenir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Gelir vergisi matrahının tespiti
2) Gelir vergisinin tarhı
3) Gelir vergisinin ödenmesi
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Bölüm Soruları
1) 2018 yılında zarar eden ticari kazanç sahibi mükellef A, bu zararını son hangi yılın
kazancından düşebilir?
A) 2019 B) 2020 C) 2021 D) 2022 E) 2023
2) Aşağıdakilerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü yoktur?
A) Tam mükellef ücretlinin B) Devlet kurumlarının C) Kurumlar vergisi mükelleflerinin D)
Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahiplerinin E) Gerçek usulde vergilendirilen zirai
kazanç sahiplerinin
3) Tevkifat yoluyla alınan gelir vergisi ne zaman ödenir?
A) izleyen yılın ocak ayında B) izleyen yılın mart ayında C) İzleyen ayın 15. günü akşamına
kadar D) izleyen ayın 25. günü akşamına kadar E) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar
4) Aşağıdakilerden hangisi Asgari geçim indirimi ile ilgili doğru değildir?
A) Asgari geçim indirimi uygulamasında vergiden indirim yöntemi benimsenmiştir B) Asgari
geçim indirimi tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık
brüt tutarına bağlanmıştır C) ücretlinin eşi ile ilgili asgari geçim indiriminden yararlanması için
eşinin çalışması ve gelirinin olması gerekir D) Ücretlinin gerçek usulde vergilendirilmesinde
asgari geçim indiriminden yararlanılır E) Götürü ücretliler asgari geçim indiriminden
yararlanamaz.
5) Aşağıdakilerden hangisi Muhtasar Beyannamenin verilme tarihidir?
A) İzleyen ayın 15’i B) İzleyen ayın 23’ü C) İzleyen ayın 24’ü D) İzleyen ayın 25’i E) İzleyen
ayın 30’u
6) Ücret gelirlerinin vergilendirilmesini açıklayınız.
7) Beyanname üzerinden yapılabilen indirimlerden nelerdir? Sayınız.
8) Geçmiş yıl zararlarının gelirden düşülmesi durumunu açıklayınız.
9) Tevkifat yoluyla alınan vergiler hangi beyanname türü ile bildirilmektedir?
10) Dar mükellefiyete tabi kişilerin, yıllık beyanname vermek zorunda olmadıkları kazanç
ve iratlarını beyan ettikleri beyannameye hangisidir?

Cevaplar
1) E
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2) A
3) E
4) C
5) B
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10.KURUMLAR VERGİSİNİN TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Kurumlar vergisinin konusu

10.2.

Kurumlar vergisinin mükellefleri ve mükellefiyet türleri

10.3.

Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Kurumlar vergisi hangi konuları kapsamaktadır?
2) Kimler kurumlar vergisi mükellefidir? Yabancı kurumlar Türkiye’de kurumlar vergisi
öderler mi?
3) Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kurumlar vergisinin konusu

Kurumlar vergisinin konusu, Konuyla
ilgili
kanun
ile ilgili temel kavramlara maddeleri ve uygulamaların
hâkimiyetin sağlanması.
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Kurumlar
vergisinin Kurumlar
vergisinin Konuyla
ilgili
kanun
mükellefleri ve mükellefiyet mükellefleri ve mükellefiyet maddeleri ve uygulamaların
türleri
türleri ile ilgili temel yanı sıra temel vergi hukuku
kavramlara
hâkimiyetin ve Türk vergi sistemi ders
sağlanması.
kitaplarının incelenmesi.
Kurumlar vergisinde vergiyi Kurumlar vergisinde vergiyi
doğuran olay
doğuran olay ile ilgili temel
kavramlara
hâkimiyetin
sağlanması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Kurumlar vergisi, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve
vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları, tam mükellefiyet, dar mükellefiyet, kurum kazancı.
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Giriş
Kurumlar Vergisi; gelir üzerinden alınan bir vergidir.
Gelir üzerinden alındığı için dolaysız ve genel nitelikli bir vergidir.
Dolaysız niteliği, kanun koyucunun iradesinin, verginin başkalarına yansıtılmaması
yönünde olmasından
Genel niteliği, ilke olarak vergiye tabi kazanç elde eden bütün kurumları kapsamasından
kaynaklanır.

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.

Türkiye’de: modern anlamda 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5422 sayılı Kanunla
uygulanmaya başlanmıştır.
Ancak bu kanun, 13.02.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kanun’la tamamen
kaldırılmıştır.
Şu anda uygulanmakta olan kurumlar vergisi, 5520 sayılı kanunda öngörülen
biçimdedir.

10.1.Kurumlar Vergisinin Konusu: KVK m.1
KVK
BİRİNCİ KISIM
Mükellefiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Konu ve Mükellefler
Verginin konusu
“MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine
tâbidir:
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a) Sermaye şirketleri.
b) Kooperatifler.
c) İktisadî kamu kuruluşları.
ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
d) İş ortaklıkları.
(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.”

Verginin konusunu kurum kazançları oluşturmaktadır (KVK m.1).
Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’na atıf yapılarak tanımlanmıştır.
Buna göre; kurum kazancı gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.
Herhangi bir kurumun, yedi gelir unsurundan bir kısmını ya da tamamını elde etmesi
durumunda kurum kazancı elde etmiş olur. Elde edilen bu kazançlar kurumlar vergisine tabidir.

10.2.Kurumlar Vergisinin Mükellefleri ve Mükellefiyet Türleri

10.2.1. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri: KVK m.2
Mükellefler
“MADDE 2- (1) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun
uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu
fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.
(2) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya
özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade
eder.
(3) İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer
kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci
ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.
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(4) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup,
bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî
kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.
(5) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait veya bağlı
olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî,
sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî
işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.
(6) 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.
(7) İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında
veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa
yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet
tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması
mükellefiyetlerini etkilemez.”

1- Sermaye şirketleri,
2- Kooperatifler,
3- İktisadi kamu müesseseleri,
4- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
5- İş ortaklıkları

1- Sermaye Şirketleri: Anonim şirketler, eshamlı (paylı) komandit şirketler, limited
şirketler ile aynı nitelikteki yabancı kurumlar, sermaye şirketidir. İlaveten SPK’nın
düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile benzer nitelikli fonlar da sermaye şirketi kabul
edilmektedir.
2- Kooperatifler: KVK’ya göre mükellef olan kooperatifler; Kooperatifler Kanunu'na ya
da özel kanunlarına göre kurulan istihlak (tüketim), istihsal (üretim), kredi, satış, yapı
kooperatifleri ile aynı nitelikteki yabancı kooperatiflerdir.
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3- İktisadi Kamu Kuruluşları: Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu
idarelerine ve kurumlarına ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınai ve
zirai işletmeler şeklindeki iktisadi kamu müesseseleri. Aynı nitelikte olan yabancı
devletlere ait iktisadi kamu müesseseleri de kurumlar vergisine tabidirler.
4- Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler: Bazen dernek ve vakıflar kendi
amaçlarını gerçekleştirmek için veya finansman kaynağı temin edebilmek içim iktisadi
faaliyete girişebilmektedirler. Bu şekilde kurulan iktisadi işletmeler kurumlar vergisinin
mükellefi olmaktadırlar.
İktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait İktisadî işletmelerin kazanç amacı
gütmemeleri mükellefiyetlerini etkilemez.
5- İş Ortaklıkları: Yukarıda sayılan kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin veya tüzel
kişiliği olmayan kurumların belirli bir işi yapmak için bir araya gelmeleri suretiyle
oluşturulan ortaklığa iş ortaklığı denir. İş ortaklıkları ortaklaşa yapılan işin bitimiyle
birlikte sona erer.

10.2.2. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri: KVK m.3
Tam ve dar mükellefiyet
“MADDE 3- (1) Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı
kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse
Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
(2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve
iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri
kazançları üzerinden vergilendirilirler.
(3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun
Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde
veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar (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.).
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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.
(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de
elde edilmesi ve Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması konularında, 31/12/1960 tarihli ve
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(5) Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında,
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde
gösterilen merkezdir.(1)
(6) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği
merkezdir.”

1) Tam Mükellef:
Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlardan kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de
bulunanlar tam mükelleftir. Burada dikkat çeken nokta; kanuni merkezin veya iş merkezinin en
az birisinin Türkiye’de bulunmasının yeterli şart olduğudur.
Kanuni merkez: Vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana
statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.
İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.
Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden
Türkiye’de vergilendirilir.

2) Dar Mükellef:
Kanunda mükellef olarak sayılan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de
Türkiye içinde bulunmayanlardır.
Dar mükellefler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kurum kazancından dolayı Türkiye’de
kurumlar vergisine tabidirler.
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10.2.3. Kurumlar Vergisinde Muafiyetler: KVK m.4
İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyet ve İstisnalar
Muafiyetler
“MADDE 4- (1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:
a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve
güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul
atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları,
tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri
ve benzeri kuruluşlar.
b) 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. (Ek cümle: 23/7/2010-6009/43 md.) (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 Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve
hakların kiralanması işlemleri bu muafiyeti ortadan kaldırmaz.) (1)
c) Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin
ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile
tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri
kuruluşlar.
ç) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan
yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
d) 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.
e) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.
f) Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.

263

g) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı ve Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan
pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007
tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar. (2)
h) Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.
ı) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya
bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;
1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
2) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,
3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.
i) 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.
j) 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.
k) 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 (…)(1) 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.
(Ek parantez içi hüküm: 28/11/2017-7061/88 md.)(1) (Kooperatiflerin ortakları dışındaki
kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları
ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis
ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri
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amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait
arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı
işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı
ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam
mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve
bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı
işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca belirlenir.)
l) (Değişik: 23/7/2010-6009/43 md.) 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.
m) Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum
ve kuruluşlar (Bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine
ilişkin şartlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).
n) 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.
o) (Ek: 3/4/2013-6456/42 md.) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre
kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri.
ö) (Ek: 15/7/2016-6728/55 md.) 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 Bakanlığından alınan izne istinaden 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.).
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
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Muafiyetler:
1- Bazı Kamu idare ve kuruluşları
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda eğitim ve sağlık hizmetlerini, bilimsel faaliyetleri ve
sporu teşvik etmek için bu faaliyetleri gerçekleştiren bazı kurumlara vergi muafiyeti
tanınmıştır.
Çünkü bu tür faaliyetler toplum için fayda sağlamaktadır.
Diğer bir ifadeyle bu tür faaliyetlerden “kamu yararı” doğmaktadır.
Muafiyet kapsamında olan kurumlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilim, fen güzel sanatlar ve tarım ve hayvancılığı

i.

öğretmek için işlettiği okullar, konservatuarlar, fidanlıklar, müzeler, sergiler,
tiyatrolar, bitki ve havyan ıslah ve üretim kurumları, yarış yerleri ve yayın evleri.
Kamu kurum ve kuruluşlarının genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi

ii.

etmek amacıyla işlettiği işletmeler (hastaneler, huzurevleri, hayvan bakımevleri vb.)
Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçla işletilen şefkat, rehin ve yardım

iii.

sandıkları, sosyal yardım kuruluşları, aşevleri, ceza infaz kurumları vb.
Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel,

iv.

ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarına tescil edilmiş ait

v.

derneklere spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetinde bulunan iktisadi işletmeleri
Kamu idarelerine ait sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen

vi.

ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki
kantinler.
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları. SGK,

vii.

OYAK ve Memur Yardımlaşma Kurumu gibi.
viii.

Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.

ix.

Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.

x.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme
Fonu, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı

xi.

Tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri.

2- Mahalli İdarelerce İşletilen Bazı İşletmeler
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i.

İl özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından ve bunların kurdukları birlikler
veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen; su, havagazı ve soğuk hava
deposu işletmeleri, Belediye sınırları içerisindeki yolcu taşıma işletmeleri,
Mezbahalar,

ii.

Köylere, köy birliklerine ve köy belediyelerine ait tarım işletmeleri ve Köylünün
ortak ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan hamam, çamaşırhane, değirmenler ve
belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu taşıma işletmeleri

3- Kooperatifler

4- Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü ile Özerk Spor Federasyonlarına Tescil
Edilmiş Spor Kulüplerinin İdman ve Spor Faaliyetlerinde Bulunan İktisadî
İşletmeleri ile Sadece İdman ve Spor Faaliyetlerinde Bulunan Anonim
Şirketler

5- Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Kurumlar

6- Münhasıran Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinde Bulunan Kurumlar

7- Organize Sanayi Bölgelerini ve Küçük Sanayi Sitelerini Kurmak ve
Geliştirmek İçin Kurulan Birlikler

8- Bölgesel Yönetim Merkezleri

10.3.Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Yukarıda sayılan kurumların kurum kazancını elde etmesidir.
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Uygulamalar

1) Bir derneğe bağlı maden suyu işletmesi ile birlikte, özel poliklinik işletmesinin
bulunması durumunu kurumlar vergisi uygulaması açısında değerlendiriniz.
Bunların sermaye veya yönetiminin ayrı olup olmadığına bakılmaksızın, her biri için
ayrı ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, bir vakfa ait farklı illerde özel okul işletmelerinin bulunması halinde
tüm okullar için tek bir iktisadi işletme üzerinden kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis
edilebilecektir.
(TÜRMOB, 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 231)

2) Bir kurumun kanuni merkezi Türkiye’de, buna karşın iş merkezi bir başka ülkede ise,
mükellefiyet şekli açısından durumunu inceleyiniz.
Söz konusu kurumun kanuni merkezinin Türkiye’de olması dolayısıyla, bu kurum da
tam mükellefiyet kapsamına girecektir. Oysa hem kanuni merkezi hem de iş merkezi, Türkiye
sınırları dışında olan ve Türkiye sınırları içinde faaliyeti bulunan bir kurum, dar
mükellefiyete tabi tutulacaktır ve yalnızca ülkemizdeki kurum kazancı dolayısıyla kurumlar
vergisine tabi olacaktır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 406 – 407).

3) Bir kurum, kanuni merkezi ülkemiz dışında olmasına karşın, dünya çapındaki işlerini
Türkiye’deki şube veya bürosu aracılığıyla yönetiyor ise, hangi mükellefiyet
kapsamına girecektir?
Kurum, iş merkezinin Türkiye’de olması nedeniyle tam mükellefiyet şekline tabi
olacaktır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 406).
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4) Turuncu narenciye üretim kooperatifinin ortaklarından almış olduğu narenciyeyi
a- Niteliğini değiştirmeden üçüncü kişilere satması durumunda
b- Niteliğini değiştirerek reçel olarak satması durumunda
kurumlar vergisi uygulaması açısında değerlendiriniz.
a- Niteliğini değiştirmeden üçüncü kişilere satması ortak dışı işlem sayılmazken,
b- Niteliğini değiştirerek reçel olarak satması durumunda, kooperatif ortak dışı işlem
yapmış olacağından, bu işlem nedeniyle kooperatife bağlı oluşan ayrı bir iktisadi
işletme nezdinde bu işlemden doğan kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
(TÜRMOB, 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 37)

5) Karacabey tohum üretim kooperatifi, gıda ürünleri üreten Mihaliç AŞ’nin
sermayesinin %20’sine iştirak etmiş ve bu iştirakinin 2017 hesap dönemine ait karını
2018 yılı Haziran ayında dağıtması sonucunda 1.500.000.-TL kâr payı elde etmiştir.
Karacabey tohum üretim kooperatifi elde ettiği bu kâr payının 600.000.-TL’lik
kısmını 2019 yılı içerisinde ortaklarına dağıtmıştır.
Karacabey tohum üretim kooperatifinin sermaye şirketine iştirak etmesi, bu
iştirakinden kazanç elde etmesi ve elde ettiği bu kazancı ortaklarına dağıtması kooperatifin
muafiyetine etki etmeyecektir. Karacabey tohum üretim kooperatifinin başkaca ortak dışı
işlemleri nedeniyle iktisadi işletme oluşması halinde Mihaliç AŞ’nin sermayesine
katılımından elde ettiği kazancını iktisadi işletme ile ilişkilendirmesi de söz konusu
olmayacaktır.
(TÜRMOB, 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 37)

269

Uygulama Soruları

1) Kurumlar vergisinin konusunu ve gelir vergisinin konusu ile olan ilişkisini
açıklayınız.
2) Kurumlar vergisinin mükelleflerini sıralayınız ve gelir vergisinin mükellefleri ile
karşılaştırınız.
3) Kurumlar vergisinde tam ve dar mükellefiyeti koşulları ve sonuçları temelinde
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Kurumlar vergisinin konusu
2) Kurumlar vergisinin mükellefleri ve mükellefiyet türleri
3) Kurumlar vergisinde vergiyi doğuran olay
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin özelliklerinden biridir?
A) Dolaylı nitelikte olması B) Özel olması C) Sabit oranlı olması D) Gerçek kişilerin kazançları
üzerinden alınması E) Kazanç ve iratların gayrisafi tutarları üzerinden alınması
2) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
1.Sermaye şirketleri, 2.Kooperatifler, 3.İktisadi kamu müesseseleri, 4.Dernek ve vakıflara ait
iktisadi işletmeler, 5.İş ortaklıkları
A)1.2. B)1.2.3. C)2.3. D)1.2.3.4. E)1.2.3.4.5.
3) Dar mükellefiyete tabi bir kurumun vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadeliden hangisi – hangileri doğrudur?
I. Sadece Türkiye’de elde ettiği kazançlar üzerinden vergilendirilir II. Vergi borcu hesaplanarak
başka ülkelerde ödediği vergiler mahsup edilir III. Gelir vergisinden muaf olmakla birlikte
katma değer vergisi öder IV. Sadece harcamaları üzerinden vergi Öder V. Mal ve hizmet
alımında özel tüketim vergisinden muaftır.
A)Sadece I B)Sadece II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
4) Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan ve sadece
Türkiye’de elde ettiği kazançlar üzerinden Türkiye’de vergilendirilen kurumlara ne ad
verilir?
A) Tam mükellef B)Dar mükellef C) Kısmi mükellef D) Sınırlı mükellef E) Eksik mükellef
5) Kanuni veya iş merkezinin biri Türkiye’de bulunan ve yurtiçi ve yurtdışı gelirlerinin
toplamı üzerinden Türkiye’de vergilendirilen kurumlara ne ad verilir?
A) Tam mükellef B)Dar mükellef C) Kısmi mükellef D) Sınırlı mükellef E) Eksik mükellef
6) Kurumlar vergisinin özelliklerini açıklayınız.
7) Kurumlar vergisinin mükelleflerini sıralayınız. Kurumlar vergisi mükelleflerinden
hangisinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır? Açıklayınız.
8) Tam mükellefiyete tabi kurumların vergilendirilmesinin esaslarını açıklayınız.
9) Dar mükellefiyete tabi kurumların vergilendirilmesinin esaslarını açıklayınız.
10) Hangi kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Sayınız.

Cevaplar
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1) C
2) E
3) A
4) B
5) A
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11. VERGİLENDİRİLMEYECEK KURUM KAZANÇLARI VE TAM
MÜKELLEF KURUMLARDA SAFİ KURUM KAZANCININ
TESPİTİ

274

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Kurumlar vergisinde yer alan muafiyet ve istisnalar
11.2.Kurumlar vergisinde tam mükellef kurumlarda safi kurum kazancının tespiti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Kurumlar vergisinde yer alan muafiyet ve istisnalar nelerdir?
2) Tam mükellef kurumlarda safi kurum kazancını nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kurumlar vergisinde yer alan Kurumlar vergisinde yer alan Konuyla
ilgili
kanun
muafiyet ve istisnalar
temel muafiyet ve istisnaların maddeleri ve uygulamaların
kavranması.
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
Kurumlar vergisinde tam Tam mükellef kurumlarda
mükellef kurumlarda safi safi
kurum
kazancının
kurum kazancının tespiti
hesaplanmasına
ilişkin
esasların kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Kurumlar vergisinde istinaslar, kurumlar vergisinde muafiyetler, kurumlar vergisinde
indirilebilecek giderler, kurumlar vergisinde kabul edilmeyen indirimler.
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Giriş
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.
1.

Aşama:

Safi

Gelirin Tespiti

Gayrisafi Hasılat –
indirilebilecek giderler +

=

Safi

Kurum

kabul edilmeyen indirimler Kazancı
=
2. Aşama: Vergiye
Tabi Gelirin Tespiti

Safi Kurum Kazancı
+ KEYKK – İndirimler –

= Vergi Matrahı

Zarar Mahsubu =
3. Aşama: Verginin
Tarhı

Vergi Matrahı x Oran
=

4. Aşama: Ödenecek
Verginin Tespiti

=

Hesaplanan

Kurumlar Vergisi

Hesaplanan Kurumlar

=

Ödenecek

Vergisi – Mahsuplar (Geçici Kurumlar Vergisi
Vergi

+

Tevkif

Edilen

Vergiler + Yabancı Ülkede
Ödenen Vergiler) =

11.1. Vergilendirilmeyecek Kurum Kazançları

11.1.1. İstisnalar: KVK m.5
1) İştirak Kazançları İstisnası
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Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre bir kurumun iştirak ettiği başka bir kurumdan elde
ettiği iştirak kazançları vergiden istisnadır (KVK m.5/1-a).
İştirak kazançları istisnasının amacı kuramlarda çifte vergilendirmeyi önlemektir.
Çünkü iştirak kazancı olarak kabul edilen kazanç, önceden vergilendirilmiştir.
2) Bazı Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Elden
Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar
3) Emisyon Primi İstisnası
Şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse
senetlerini itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkartabilmektedirler. İtibari değer; hisse
senedinin üzerinde yazılı olan değerdir.
Herhangi bir kurumun çıkarttığı hisse senetlerine olan talebin yüksekliği hisse
senetlerinin itibari değerinden daha yüksek bir fiyattan satılabilir. Bu şekilde ilk çıkarttıkları
senetleri itibari değerinin üzerinde satılan kurumlar bir kazanç elde etmektedirler. Bu kazanca
emisyon primi adı verilir. Emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisna
edilmişlerdir(KVK m.5/1).
4) Yatırım Fonlarının ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan
Kazançları
5) İştirak Hisselerinin ve Gayri Menkullerin, Kurucu Sentlerinin ve İntifa Senetlerinin
Elden Çıkartılmasından Elde Edilen Kazançların %75’i
6) Borçluların Sahip Olduğu Taşınmazlar, İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri ve İntifa
Senetleri İle Rüçhan Haklarının, Borçlarına Karşılık Bankalara Veya TMSF’ye
Devrinden Sağlanan Hasılatın %75’i
7) Kurumların Yurt Dışındaki İşyerleri ve Daimi Temsilcileri Aracılığıyla Elde Edip
Türkiye’ye Getirdikleri Kazançları
8) Kurumların Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden
sağlanan ve Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar
9) Eğitim – Öğretim İşletmeleri Kazanç İstisnası
10) Kooperatiflerde Geri Ödeme ve Risturn Kazançları İstisnası

MADDE 5- “(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:
a) (Değişik: 31/5/2012-6322/34 md.) Kurumların;
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1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri
kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu
senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.
Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen
kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.
b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki
şartları taşıyan iştirak kazançları;
1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin
en az % 10'una sahip olması,
2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az
bir yıl süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç
kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip
olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.),
3) 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,
4) 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

281

bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu
bentte belirtilen şartlar aranmaz.
Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî 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.
c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit
varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî 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 iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından
doğan kurum kazançları.
ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada
çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı.
d) Türkiye'de kurulu;
1)

Menkul

kıymetler

yatırım

fonları

veya

ortaklıklarının

portföy

işletmeciliğinden doğan kazançları,
2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli
madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan
kazançları,
3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,
5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,
6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.
e) (Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/89 md.) Kurumların, en az iki tam yıl
süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri,
intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı
süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı. (Ek
hüküm: 13/2/2011-6111/90 md.) (Mülga parantez içi hüküm: 15/7/2016-6728/56 md.) (…) .
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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.
(Değişik beşinci paragraf: 15/7/2016-6728/56 md.) 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. 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
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 6/12/2012 tarihli ve 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.
f) Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle
kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar
ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri,
kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara,
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finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu
borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların,
finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz konusu
kıymetlerden taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama
işlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları
karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını
devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil) satışından doğan kazançların %50’lik,
diğerlerinin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı. (1)
g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla
elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;
1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,
3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin
sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi
kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.
Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci fıkranın (b) bendindeki tanıma göre
tespit edilir.
h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden
sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.
ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları, özel
kreş ve gündüz bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu
yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili
Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde
beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz
bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren
başlar.).(1)(2)
i) (Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/89 md.)(3) Kooperatif ortaklarının
yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile
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tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak
için satın aldıkları malların değerine 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.
(Ek paragraf: 23/7/2010-6009/43 md.) Bu bent hükümleri, 29/6/2004 tarihli ve
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları
muameleler hakkında da uygulanır.
j) (Ek: 15/7/2016-6728/56 md.)(4) 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 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 dâhil 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
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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.
k) (Ek: 15/7/2016-6728/56 md.) 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.
(2) Bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usûlleri tespit etmeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere,
kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna
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kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi
kabul edilmez.”

11.1.2. Muafiyetler
Kurumlar vergisinde muafiyet için bakınız: 10. Bölüm, 10.2.3. Kurumlar Vergisinde
Muafiyetler: KVK m.4

11.2. Tam Mükellef Kurumlarda Safi Kazancın Belirlenmesi
1.

Aşama:

Gelirin Tespiti

Safi

Gayrisafi Hasılat –
Giderler + İzin Verilmeyen = Safi Kurum Kazancı
Giderler =

İKİNCİ KISIM
Tam Mükellefiyet Esasında
Verginin Tarhı ve Ödenmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Matrahın Tayini
Safî kurum kazancı
MADDE 6- “ (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde
ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.
(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç
hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan
kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de
dikkate alınır.”

Tam Mükellefiyette safi kurum kazancı; Gelir Vergisi Kanunu'nun ticarî kazanç
hakkındaki hükümlerine göre tespit edilir.
Vergilendirmeye esas tutar, safi kurum kazancıdır.
Safi tutara ulaşabilmek için, brüt kazançtan indirilebilecek bazı giderler vardır.
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Bu giderler kazancın elde edilmesi ile ilgili giderler ve kanunun çeşitli amaçlarla
indirilmesini uygun gördüğü giderlerden oluşmaktadır.

11.2.1. Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Giderler

11.2.1.1. GVK’ya Göre Ticari Kazançtan İndirilebilecek Giderler (GVK
m.40)
Brüt kurum kazancından, kazancın elde edilmesiyle ilgili giderler düşülmektedir Bu
giderler, Gelir Vergisi Kanunu’nda ticari kazançlardan düşülebilecek giderlerdir.

İndirilecek giderler: (GVK m.40)
Madde 40 – “Safi kazancın tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi
kabul edilir:
1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler.
(Ek parantez içi hüküm: 25/5/1995-4108/19 md.) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj
ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten 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.)
2. (Değişik: 27/12/1963-365/2 md.) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş
yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve
emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta
şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım
sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci maddede yazılı giyim giderleri;
3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine
istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar;
4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve
ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle);
5. (Değişik: 24/6/1994-4008/24 md.) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye
dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (...),(1)
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6. (Değişik: 31/12/1982-2772/5 md.) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi,
gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve
harçlar;
7. (Değişik: 24/12/1980-2361/29 md.) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan
amortismanlar, (Ek: 24/6/1994-4008/24 md.) (...)(1) (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/14 md.)
(İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji
tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)
8. (Ek: 4/12/1985-3239/48 md.) İşverenlerce, Sendikalar Kanunun hükümlerine
göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere
ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).
9. (Ek: 28/6/2001-4697/4 md.; Değişik: 13/6/2012-6327/4 md.) İşverenler tarafından
ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından
bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde
gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde
edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler
tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim
ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.).
Cumhurbaşkanı bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve
belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye
yetkilidir. (2)
10. (Ek: 25/12/2003-5035/12 md.) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.(3)
11. (Ek: 4/4/2015-6645/9 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı
eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar
(Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her
bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının
yarısını aşamaz.).”

11.2.1.2. KVK’ya Göre İndirilebilecek Giderler (KVK m.8):
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KVK’ya Göre Kurum kazancının tespitinde, ikinci olarak KVK m.8’de belirtilen
giderler düşülür.
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, kanunda belirtilen teknik karşılıklar;

İndirilecek giderler
MADDE 8- “(1) Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde,
mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler:
a) Menkul kıymet ihraç giderleri.
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri.
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme,
fesih ve tasfiye giderleri.
ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr
payı.
d) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.
e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta
sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;
1) 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.
2) 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
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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.
3) 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.
4) (Değişik: 4/6/2008-5766/20 md.) 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.
5) Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço
döneminde aynen kâra eklenir.”

11.2.2. Kurumlar Vergisinde İndirilemeyecek Giderler

11.2.2.1. GVK’ya Göre İndirilemeyecek Giderler: (GVK m.41)

Gider kabul edilmiyen ödemeler:
Madde 41 – “Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz:

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya
aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs
sahibinin çektiklerine ilave olunur.)
2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen
aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komüsyonlar ve tazminatlar;
3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler;
4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya
diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler;
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5. (Ek: 28/3/2007-5615/3 md.) Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı
olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış
bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.
Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları
ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin
idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili
kişi sayılır.
Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para
alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve
şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.
İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir
veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme
işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu
maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesi hükmü uygulanır.(1)
6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından
doğan tazminatlar (Akitler ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat
sayılmaz.) (1)
7. (Ek: 14/6/1989 - 3571/8 md.) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve
tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si (0) sıfır (Cumhurbaşkanı, bu oranı %
100'ekadar artırmaya,sıfıra kadar indirmeye yetkilidir).(1)(2)(3)
8. (Ek: 24/6/1994-4008/25 md.) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı
olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile
amortismanları;(1)
9. (Ek: 24/6/1994-4008/25 md.; Mülga: 17/12/2003-5024/9 md.; Yeniden
düzenleme: 31/5/2012-6322/6 md.) Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç,
işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı
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ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere
Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. (3)
Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (3)
10. (Ek: 15/5/2002 - 4756/28 md.) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve
televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat
giderleri. (1)
Bu maddenin uygulanmasında, kolektif şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit
şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi sayılır.(1)”

11.2.2.2. KVK’ya Göre İndirilemeyecek Giderler (KVK m11)

KVK’ya Göre İndirilemeyecek Giderler (KVK m11)
1.

Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

2.

Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri

giderler.
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.
3.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

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.
4.

Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler

5.

Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme
zamları ve faizler.
6.

Menkul Kıymetlerin İtibari Değerin Altında Satışından Doğan Zarar ile Ödenen

Komisyon vb. Giderler.
7.

Bazı Taşıtların Gider ve Amortismanları
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8.

Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumla

ilgili kişilerin suçlarından doğan tazminatlar.
9.

Basın Tazminatları

10.

Alkol ve Tütün Ürünlerine Yönelik İlan ve Reklam Harcamaları

11.

Yabancı Kaynaklara İlişkin Finansman Giderlerinin Bir Kısmı

Kabul edilmeyen indirimler
MADDE 11- “ (1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin
yapılması kabul edilmez:
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve
benzeri giderler.
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret
Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, tüzüklerine,
ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile
Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil). (2)
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları,
vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 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.
e) 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.
f) 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.
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g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere
kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî
ve manevî zarar tazminat giderleri.
h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından
doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve
reklam giderlerinin % 50’si. Cumhurbaşkanı bu oranı % 100’e kadar artırmaya veya sıfıra
kadar indirmeye yetkilidir. (1)
i) (Ek: 31/5/2012-6322/37 md.) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal
kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz
kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine
eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr
payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu
aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler
itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)(2) ”.

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.

MADDE 12- “(1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden
doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi
içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi
için örtülü sermaye sayılır.
(2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman
temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna
uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri
kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.
(3) Bu maddenin uygulanmasında;
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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.
(4) Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin
edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan
temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır.
(5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide
bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır.
(6) Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz:
a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdî
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.
b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka
ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya
tamamen kullandırdığı borçlanmalar.
c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından
yapılan borçlanmalar.
Ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman
kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan
yaptıkları borçlanmalar.
(7) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan
gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son
günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.
Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak
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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.”

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
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, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para
alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta
mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

MADDE 13- “ (1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak
tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa,
kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.
Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması
ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya
hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.
(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili
bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan
veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya
kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü
derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği
ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde
bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde
bulundurulması suretiyle Cumhurbaşkanınca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan
kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. (Ek cümleler: 15/7/20166728/59 md.) İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların
örtülü kazanç dağıtımı 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.(1)
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(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya
da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması
durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi
doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve
belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.
(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya
bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:
a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere
uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve
aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle
yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.
b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet
maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya
hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını
ifade eder.
ç) (Değişik: 15/7/2016-6728/59 md.) 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, 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) (Ek: 15/7/2016-6728/59 md.) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden
herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi
belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir.
(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak
fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile
anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada
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tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. (Ek cümleler: 15/7/2016-6728/59 md.)
Mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme
dönemlerine de tatbik edilmesini, Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin
uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde de geçerli olması
hâlinde, 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.
(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan
kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların
gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için
ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü
kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
(7) (Ek: 4/6/2008-5766/21 md.) 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.
(1)
(8) 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 Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
hali hariç) %50 indirimli olarak uygulanır.(1)
(9) (Değişik: 15/7/2016-6728/59 md.) Cumhurbaşkanı; ikinci fıkrada yer alan oranları,
gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da ortaklık payının
edinim şekline göre topluca veya ayrı ayrı %1’e kadar indirmeye, %25’e kadar çıkarmaya,
oran şartını kaldırmaya; beşinci fıkrada yer alan süreyi beş yıla kadar artırmaya,
belgelendirme yükümlülükleri ve bu yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar
doğrultusunda, yurt dışında yer alan ilişkili kişilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dâhil
edilmesi zorunluluğu getirmeye; bu bilgilerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diğer
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ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin usullerle transfer fiyatlandırması ile ilgili
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (2)”
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Uygulamalar

1) Hisse senetleri, İMKB’de işlem gören anonim şirket; sermaye artırımına gitmiş olup,
hisse senetlerinin itibari değeri ile piyasa değeri arasındaki fark dolayısıyla 50.000
TL emisyon primi ortaya çıkmıştır. Kurumlar vergisi açısından yapılacak işlemi
inceleyiniz.
Sermaye artırımı, bir sermaye hareketidir. Bu uygulama ile doğrudan kazanç sağlama
amacı güdülmemekte olup, kurumun yıllar boyu yaratmış olduğu maddi ve manevi birikimin
bir yansıması olarak emisyon primi oluşabilmektedir. Ayrıca, sermaye artırımına gitmiş olan
söz konusu anonim şirketin hisse senetlerinin piyasa değerinin yüksek olması, normal olarak
firma değerinin yüksek olmasının bir yansıması ya da şirketten beklentilerin ve duyulan
güvenin yüksek düzeyde olmasından da kaynaklanabilir. Spekülatif etkiler bir yana bırakılır
ise; yukarıda belirtilen her faktörün neden olduğu piyasa değeri, itibari değerin üzerinde
gerçekleşebilir. Söz konusu fark, kapsam ve niteliği itibarıyla kurumlar vergisinden istisna
tutulmuş bulunmaktadır.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 415).

2) Bir kurum, ürettiği dokumayı metresi 80 TL’den; nüfuzu altında bulundurduğu bir
kurama satmakta, bu şirket de söz konusu ürünü kullanarak, konfeksiyon üretiminde
bulunmaktadır. 80 TL’den satılan dokumanın, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
çerçevesinde emsali fiyatı 125-130 TL’dir. Gerçekleştirilmiş olan işlemin, kuramlar
vergisi açısından durumunu inceleyiniz.
Yukarıda açıklandığı üzere; transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
sayılabilecek hallerden birisi de, kuramların; ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine
aykırı olarak belirledikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım veya satımında
bulunmaları durumudur. Bir kurumun nüfuzu altında bulunmak, ilişkili kişi olarak
nitelendirilmektedir. Emsaline uygunluk ilkesi açısından, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi esas
alındığında; piyasada geçerli fiyat 125-130 TL olduğu halde, 80 TL’den mal satışında
bulunulmuş olması, örtülü kazanç dağıtımı niteliğindedir.
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(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 444).

3) Bir anonim şirket, denetimi ve yönetimi bakımından dolaylı olarak kendisine bağlı
bulunan bir kurumdan borç almış, aralarındaki yakın ilişkinin bir yansıması olarak
söz konusu kuruma destek olmak amacıyla, piyasada geçerli olan faiz haddi % 20 % 23 olmasına rağmen, % 35 oranında faiz ödemesinde bulunmuştur. Yapılan işlemi
kurumlar vergisi açısından inceleyiniz.
Kurumla ilişkili olan bir diğer kurumdan yapılmış olan borçlanma nedeniyle,
piyasada geçerli olan faiz haddinin üzerinde faiz ödenmiş olması, emsaline uygunluk ilkesine
aykırı nitelik taşıdığından, yapılan faiz ödemesinin örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul
edilmesi gerekmektedir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 444).

4) (AŞ-1) AŞ’i 100.000 TL kazanç elde etmiş ve 20.000 TL kurumlar vergisi ödemiştir
(yedek akçeler ihmal edilmiştir). Kalan 80.000 TL tutarındaki kârın ortaklara
dağıtılması kararı alınmış ve şirketin %50 oranında ortağı olan (AŞ-2) AŞ’ye 40.000
TL iştirak kazancı aktarılmıştır. Yapılan işlemi kurumlar vergisi açısından
inceleyiniz.
(AŞ-2) AŞ elde ettiği 40.000 TL’yi, beyannamede iştirak kazancı istisnası olarak
dikkate alacak ve vergiden istisna edecektir. Bu gelir istisna olmasa idi, 40.000 TL üzerinden
iki kez kurumlar vergisi alınmış olacaktı.
(TÜRMOB, 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 2018: 43)
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Uygulama Soruları

1) Kurumlar vergisinde vergilendirilmeyecek kurum kazançlarını sayınız.
2) Kurumlar vergisinde tam mükellef kurumlar açısından safi kazancın nasıl tespit
edileceğini açıklayınız.
3) Kurumlar vergisinde indirilebilecek giderler ile kabul edilmeyen indirimleri
sınıflandırarak açıklayınız.
4) Kurumlar vergisi kanununa göre örtülü sermaye ve örtülü kazanç uygulamaları ne
demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Kurumlar vergisinde yer alan muafiyet ve istisnalar
2) Kurumlar vergisinde tam mükellef kurumlarda safi kurum kazancının tespiti
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin faydalanabileceği bir vergi
istisnasıdır?
A) PTT acentelerinde kazanç istisnası B) Kooperatiflerde Geri Ödeme ve Risturn Kazançları
İstisnası C) Telif kazançları İstisnası D) Ücret istisnası E) Sergi ve panayır İstisnası
2) Aşağıdakilerden hangisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin faydalanabileceği bir vergi
istisnası değildir?
A) İştirak Kazançları İstisnası B) Kurumların Yurt Dışındaki İşyerleri ve Daimi Temsilcileri
Aracılığıyla Elde Edip Türkiye’ye Getirdikleri Kazançları C) Bazı Tam Mükellef Anonim
Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar D) Eğitim
– Öğretim İşletmeleri Kazanç İstisnası E) Telif kazançları İstisnası
3) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderlerden
biridir?
A) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler B )Örtülü sermaye üzerinden ödenen
veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler C) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
olarak dağıtılan kazançlar D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite
ortağın kâr payı E) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler
4) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderlerden
biridir?
A) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler B) Kurumlar Vergisi C) Her
türlü para cezaları D) Vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
hükümlerine göre ödenen cezalar E) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü
devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, kanunda belirtilen teknik karşılıklar
5) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kabul edilmeyen
indirimlerdendir?
A) Menkul kıymet ihraç giderleri B) Basın Tazminatları C) Kuruluş ve örgütlenme giderleri D)
Genel kurul toplantıları için yapılan giderler E) Birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye
giderleri.
6) Kurumlar vergisinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını
açıklayınız.
7) Kurumlar vergisinde örtülü sermaye uygulamasını açıklayınız.
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8) Kurumlar vergisi mükelleflerinin faydalanabileceği vergi istisnalarını sayınız.
9) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderleri sayınız.
10) Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kabul edilmeyen indirimleri sayınız.

Cevaplar
1) B
2) E
3) D
4) E
5) B
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12.

TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ
MATRAHININ TESPİTİ, BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi matrahının belirlenmesi
12.2. Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisinin beyanı
12.3. Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisinin tarhı
12.4. Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisinin ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi matrahı nasıl belirlenir?
2) Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi nasıl beyan edilir?
3) Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi nasıl tarh edilir?
4) Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi nasıl ödenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tam mükellef kurumlarda Tam mükellef kurumlarda
kurumlar vergisi matrahının kurumlar vergisi matrahının
belirlenmesi
belirlenmesine ilişkin temel
yöntemlerin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Tam mükellef kurumlarda Tam mükellef kurumlarda
kurumlar vergisinin beyanı
kurumlar
vergisinin
beyannına ve tarhına ilişkin
temel
yöntemlerin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Tam mükellef kurumlarda Tam mükellef kurumlarda
kurumlar vergisinin tarhı
kurumlar vergisinin tarhına
ilişkin temel yöntemlerin
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Tam mükellef kurumlarda Tam mükellef kurumlarda
kurumlar
vergisinin kurumlar
vergisinin
ödenmesi
ödenmesine ilişkin temel
yöntemlerin kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar

Kurumlar vergisi matrahı, kontrol edilen yabancı kurum kazancı, istisnalar, indirimler, zarar
mahsubu, yıllık beyanname, geçici beyanname, vergi kesintisi – tevkifatı – stopajı, muhtasar
beyanname, özel beyanname, kurumlar vergisinin tarhı, kurumlar vergisinin oranı, indirimli
kurumlar vergisi, mahsuplar, kurumlar vergisinin ödenmesi
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Giriş
1.

Aşama:

Safi

Gayrisafi Hasılat –
Giderler + İzin Verilmeyen = Safi Kurum Kazancı
Giderler =

Gelirin Tespiti

2. Aşama: Vergiye

+ KEYKK – İndirimler – = Vergi Matrahı
Zarar Mahsubu =

Tabi Gelirin Tespiti

3.

Aşama:

Verginin Tarhı

4.
Ödenecek

Safi Kurum Kazancı

Vergi

Matrahı

x = Hesaplanan Kurumlar

Oran =

Aşama:

Vergisi

= Ödenecek Kurumlar

Hesaplanan

Verginin Kurumlar

Vergisi

– Vergisi

Mahsuplar (Geçici Vergi +

Tespiti

Tevkif Edilen Vergiler +
Yabancı Ülkede Ödenen
Vergiler) =

12.1.Tam Mükellef Kurumlarda Matrahın Belirlenmesi

1.

Aşama:

Safi

Gelirin Tespiti

2. Aşama: Vergiye
Tabi Gelirin Tespiti

Gayrisafi

Hasılat

–

Giderler + İzin Verilmeyen = Safi Kurum Kazancı
Giderler =
Safi Kurum Kazancı +
KEYKK – İndirimler – Zarar = Vergi Matrahı
Mahsubu =

Safi Kurum Kazancı
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+ KEYKK
– İstisnalar
– İndirimler
– Zarar Mahsubu
= VERGİ MATRAHI

12.1.1. KEYKK: KVK m.7
Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
MADDE 7- “(1) 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 tâbidir:
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
YTL karşılığı yabancı parayı geçmesi.
(2) Birinci fıkrada yer alan toplam vergi yükü, Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir.
(3) Kontrol oranı olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip
olunan en yüksek oran dikkate alınır.
(4) Birinci fıkradaki 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.
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(5) Bu maddeye göre Türkiye'de vergilenmiş kazancın yurt dışındaki kurum
tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilenmemiş kısmı
kurumlar vergisine tâbi tutulur.”

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
Buna göre tam mükellef gerçek kişi veya kurum, yabancı memleketteki bir kurumun
sermayesinin, oy hakkının veya kar payının en az %50’si oranında bir kısmına sahip olarak
kontrol ediyorsa, bu ortaklıktan doğan iştirak kazançları Türkiye’de vergiye tabidir.

Şartlar;
1) İştirak edilen kurumun brüt hasılatının %25’i veya fazlası ticari, zirai ve mesleki
faaliyetin dışındaki faiz, kar payı, kira gibi gelirlerden olması
2) Yurt dışındaki iştirakin ticari bilanço karı %10’dan az vergi yükü taşıması
3) Yurt dışındaki iştirakin brüt hasılatı yıllık 100.000 TL’yi aşması
Bu şekilde yurt dışı iştirakten elde edilen pay, tam mükellef kurumların hisseleri
oranında kar payına dâhil edilir.

12.1.2. İstisnalar: KVK m.5:

1) İştirak Kazançları İstisnası
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre bir kurumun iştirak ettiği başka bir kurumdan elde
ettiği iştirak kazançları vergiden istisnadır (KVK m.5/1-a).
İştirak kazançları istisnasının amacı kuramlarda çifte vergilendirmeyi önlemektir.
Çünkü iştirak kazancı olarak kabul edilen kazanç, önceden vergilendirilmiştir.
2) Bazı Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Elden
Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar
3) Emisyon Primi İstisnası
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Şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse
senetlerini itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkartabilmektedirler. İtibari değer; hisse
senedinin üzerinde yazılı olan değerdir.
Herhangi bir kurumun çıkarttığı hisse senetlerine olan talebin yüksekliği hisse
senetlerinin itibari değerinden daha yüksek bir fiyattan satılabilir. Bu şekilde ilk çıkarttıkları
senetleri itibari değerinin üzerinde satılan kurumlar bir kazanç elde etmektedirler. Bu kazanca
emisyon primi adı verilir. Emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisna
edilmişlerdir(KVK m.5/1).
4) Yatırım Fonlarının ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan
Kazançları
5) İştirak Hisselerinin ve Gayri Menkullerin, Kurucu Sentlerinin ve İntifa Senetlerinin
Elden Çıkartılmasından Elde Edilen Kazançların %75’i
6) Borçluların Sahip Olduğu Taşınmazlar, İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri ve İntifa
Senetleri İle Rüçhan Haklarının, Borçlarına Karşılık Bankalara Veya TMSF’ye
Devrinden Sağlanan Hasılatın %75’i
7) Kurumların Yurt Dışındaki İşyerleri ve Daimi Temsilcileri Aracılığıyla Elde Edip
Türkiye’ye Getirdikleri Kazançları
8) Kurumların Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden
sağlanan ve Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar
9) Eğitim – Öğretim İşletmeleri Kazanç İstisnası
10) Kooperatiflerde Geri Ödeme ve Risturn Kazançları İstisnası

12.1.3. İndirimler – KVK m.10:
Diğer indirimler
MADDE 10- “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki
indirimler yapılır:
a) (Mülga: 15/7/2016-6728/58 md.)
b) 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

315

harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı,
profesyonel spor dalları için % 50’si.
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere, Cumhurbaşkanınca 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.(1)
ç) (c) bendinde 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
Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait
gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya
bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların
tamamı.(1) (2)
d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler,
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan
veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; (3)
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,
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5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya
ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür
varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel
el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya
uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç
ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera,
bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya
modernizasyon çalışmalarına,
ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü.
Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya
kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. (3)
e)

(Değişik:

10/9/2014-6552/92

md.)

Cumhurbaşkanınca

başlatılan

yardım

kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı. (1)
f) (Ek: 16/6/2009-5904/5 md.) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve
Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı.(2)
g) (Ek: 31/5/2012-6322/36 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine
göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan
kısmı.
ğ) (Ek: 31/5/2012-6322/36 md.) (1) 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 Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi
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olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere
hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. (1)(2)
Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki
müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar
indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulanmasına ve
denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle
Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)(3)
h) (Ek: 6/2/2014-6518/83 md.) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına
kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca
karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında
korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır
ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının
% 150’sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre % 150’ye kadar
artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)
ı) (Ek: 27/3/2015-6637/8 md.) (4) 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 artırımına 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.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay
kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın
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yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap
dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık
devirlerinden kaynaklananlar dâhil 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 bu Kanunun 12 nci maddesi
kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle
gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bentte yer alan 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 Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)
(2) 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.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”

İndirimler:
1- AR-GE İndirimi: İşletme bünyesinde gerçekleştirilen yeni teknoloji ve bilgi arayışına
yönelik AR-GE harcamalarının %100’ü indirilir.
2- Spor Sponsorluğu Harcamaları: Amatör spor dalları için %100’ü, profesyonel spor
dalları için % 50’si.
3- Girişim Sermayesi Fonu: Şirketlere kaynak tahsis eden girişim sermayesi yatırım fon
ve ortaklıklarına sermaye koyan kişilerin teşviki amacıyla Girişim Sermayesi Fonu
oluşturulmuştur. Bilanço esasına tabi olan işletmelerin, beyan ettikleri gelirin %10'unu
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aşmamak kaydıyla ayırdıkları girişim sermayesi fonunu beyanname üzerinden
indirebilirler.
4- Yurt Dışı Hizmetler Kazancı: Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Kişilerle İşyeri, Kanuni
Merkezi ve iş Merkezi Yurt Dışında Bulunanlara Türkiye'de Verilen ve Yurt Dışında
Yararlanılan Bazı Hizmetleri Sunan Hizmet İşletmeleri ile Eğitim ve Sağlık
İşletmelerinin Kazançları
Tam mükellef olmayanlara
Türkiye'de verilen ve yurt dışında yararlanılan
Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı
merkezi ve veri saklama hizmeti sunan işletmeler ile ilgili
Bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve
tam mükellef olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin
Münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.
5- Bazı bağış ve yardımlar (KVK m.10):
A- Genel Kural: Kısmi İndirim: Kamuya ve bilim kuruluşlarına makbuz karşılığında
yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan
kısmı.
B- Özel Kural: Tam İndirim:
Kamuya bağışlanan okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı dolayısıyla yapılan
harcamalar veya bağış ve yardımların
Kültür, Sanat ve Edebiyat Etkinliklerinin Desteklenmesi İçin Yapılan Bağış ve
Yardımların
Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımların
Türkiye Kızılay ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne Yapılan Bağış ve Yardımların Tamamı
Tarihi eserlerin bakım onarımı için yapılan bağışların tamamı

12.1.4. Zarar Mahsubu: KVK m.9:
Zarar mahsubu
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MADDE 9- “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi
beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen
zararlar indirim konusu yapılır:
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:
1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde
verilmiş olması.
2) 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;
1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi
matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca
rapora bağlanması,
2) 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
ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki
temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine
ibrazı yeterlidir.
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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.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”

Zarar Mahsubu: Beş

yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş

yılların

beyannamelerinde yer alan zararlar indirim konusu yapılır (KVK m.9).
Geçmiş Beş Yıl Zararları

12.2.Kurum Kazancının Beyanı
Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.
Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre DÖRT tür beyanname verilir. Bunlar;
1- Yıllık Beyanname,
2- Geçici Beyanname,
3- Muhtasar Beyanname,
4- Özel Beyanname

İKİNCİ BÖLÜM
Beyan
Beyan esası
MADDE 14- “(1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı
üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.
(2) 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.
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(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen
dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu
vergi dairesine verilir.
(4) 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.
(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira
gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.
(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin
bulunduğu yerin vergi dairesidir.
(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî
veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.
(8) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere
uygun olarak bildirmek zorundadır.”

12.2.1. Yıllık Beyanname
Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 1. - 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Normal koşullarda hesap dönemi; 1 Ocak ile 31 Aralık (takvim yılıdır) arasıdır. Bu
durumda herhangi bir yıla ilişkin beyanname, izleyen yılın Nisan ayının 1. - 25. günü akşamına
kadardır.
Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, Tam mükellefler için, kurumun kanuni veya iş
merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir (KVK m.25).

Beyan esası
MADDE 14- “(1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı
üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.
(2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir.
Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî
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işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar
tarafından ayrı beyanname verilir.
(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen
dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu
vergi dairesine verilir.
(4) 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.
(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira
gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.
(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin
bulunduğu yerin vergi dairesidir.
(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî
veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.
(8) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere
uygun olarak bildirmek zorundadır.”

12.2.2. Geçici Beyanname

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler
Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı (1)
MADDE 32- “(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında
alınır.
(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî
ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup
edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar
vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar
mükellef kurumlara da aynen uygulanır.
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(3) Cumhurbaşkanı, ikinci fıkrada yazılı geçici vergi oranını 5 puana kadar
indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. (1)
(4) 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 Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)
(5) (Ek: 18/1/2017-6770/29 md.) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında
birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde 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 imalatçı ihracatçı
kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı; bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)”

GEÇİCİ MADDE 10- (Ek: 28/11/2017-7061/91 md.)
“(1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların
2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar
için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak
uygulanır.
(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye
yetkilidir.(2)”

Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine
mahsup edilmek üzere kurumlar vergisi oranında (%22) geçici vergi öderler (KVK Geçici
madde 10).
Geçici vergi, mükellefin verdiği “geçici vergi beyannamesi” üzerinde belirtilen matraha
göre takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanır.
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Yıl içerisinde ödenen geçici vergiler toplanır, yılsonunda verilen yıllık beyanname
üzerinden hesaplanan vergiden düşülür. Böylece ödenecek net vergi miktarı tespit edilmiş olur.
Bir takvim yılında dört adet geçici vergi dönemi vardır.
Geçici vergi üçer aylık dönemleri izleyen 2. ayın 10. günü akşamına kadar beyan edilir
ve 17. gücü akşamına kadar ödenir.

12.2.3. Muhtasar Beyanname ve Vergi Kesintisi
Muhtasar beyannameyi stopaj yapanlar vermektedir.
Kurumlar Vergisinde Stopaj yapmakla yükümlü olanlar:
1- Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar,
2- Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî
işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler,
3- 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 ödemeler
üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben kesinti yapmak zorundadırlar.

Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı
yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci
günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Gelir Vergisi
Kanununda belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler
hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan kesinti,
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar beyanname ile beyan edilir.

Vergi kesintisi (1)
MADDE 15- “ (1) 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
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yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben %
15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar:
a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın
inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş
ödemeleri.
b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan
kira ödemeleri.
c) Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler
dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık
kiralama şirketleri, Özelleştirme İdaresince 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.). (1)(2)
ç) Mevduat faizleri.
d) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.
e) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları.
f) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım
taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirler.
g) (Ek: 31/5/2012-6322/38 md.) Başbayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı
Kanunda 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. (3)
ğ) (Ek: 20/8/2016-6745/65 md.) Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci
fıkrası kapsamındaki ödemelerden.
(2) Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr
dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)
numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi
kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında vergi kesintisi yapılır.
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(3) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlardan, dağıtılsın veya dağıtılmasın,
kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılır.
(4) Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir
ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar
yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık
türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya
yetkilidir. (1)
(5) Bu madde gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri
ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme
dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye
mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek
muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, bu maddenin üçüncü fıkrası
uyarınca yapılan kesinti, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar
beyanname ile beyan edilir.
(6) Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları
ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade
eder.
(7) 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.
(8) Bu maddede belirtilen ödemelerden yapılan vergi kesintisi, kesinti
yapanların kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilir.”

12.3.Kurumlar Vergisinin Tarhı

Vergilendirme Dönemi: Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir.

Tarh Yeri: Genel olarak vergiler mükellefin o vergi bakımından bağlı bulunduğu vergi
dairelerince tarh olunur. Kurumlar vergisinin tarh yeri, beyannamenin verildiği vergi dairesidir.
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Tarhiyatın Muhatabı
i.

Kanuna göre mükellef olanların tüzel kişiliği namına;

ii.

İktisadi kamu müesseselerinden, derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden
tüzel kişiliği haiz olmayanların vergisi, bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişileri
veya dernek veya vakıf namına; tarh edilir.

Tarh Zamanı: Kurumlar Vergisi beyannamenin vergi dairesine verildiği günde,
beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden üç gün
içinde tarh edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Tarhı
Vergilendirme dönemi ve tarhiyat
MADDE 16- “(1) Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, hesap dönemidir.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap
dönemleridir.
(2) Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık
beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme
dönemi sayılır.
(3) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh olunur.
(4) Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına;
iktisadî kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel kişiliği haiz
olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda
fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu
olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur.
(5) 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.”

Vergi Oranı
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler
Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı (1)
MADDE 32- “ (1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında
alınır.
(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî
ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup
edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar
vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar
mükellef kurumlara da aynen uygulanır.
(3) Cumhurbaşkanı, ikinci fıkrada yazılı geçici vergi oranını 5 puana kadar
indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. (1)
(4) 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 Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)
(5) (Ek: 18/1/2017-6770/29 md.) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında
birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde 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 imalatçı ihracatçı
kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı; bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)”
GEÇİCİ MADDE 10- (Ek: 28/11/2017-7061/91 md.)
“(1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların
2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar
için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak
uygulanır.
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(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye
yetkilidir.(2)”

Esas Tarife: Kurumlar vergisinin oranı, %22’dir.

Diğer Tarifeler: Stopaj (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.

İndirimli kurumlar vergisi
MADDE 32/A- (Ek: 18/2/2009-5838/9 md.)
“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş
ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 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.(2)
(2) Bu maddenin uygulamasında 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. (Ek cümle: 20/8/2016-6745/66 md.) 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 Cumhurbaşkanı; (1)
a) (Değişik: 31/5/2012-6322/39 md.) 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
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Cumhurbaşkanınca belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm
yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, (1)
b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için
yatırıma katkı oranını % 55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli
yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar
indirimli uygulatmaya, (2)(3)
c) (Ek: 31/5/2012-6322/39 md.) 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, bölgesel,
büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje
bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100’e
kadar artırmaya, (4)
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,(3)
yetkilidir.
(3) İkinci fıkraya göre 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.
(4) 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.
(5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit
edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması
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nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları
yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. (Ek cümle: 31/5/2012-6322/39
md.) Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar
vergisi uygulanan hallerde, yatırımın 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.
(7) 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.
(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”

İndirimli Kurumlar Vergisi:
İndirimli kurumlar vergisi müessesesinin amacı, tasarrufları katma değeri yüksek
yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
doğrudan yabancı yatırımı artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.
İndirimli kurumlar vergisi müessesesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik
belgesine

bağlanan

yatırımlar

dolayısıyla

elde

edilen

kazançların

düşük

oranda

vergilendirilmesi öngörülmektedir.

12.4.Verginin Ödenmesi

12.4.1. Ödenecek Verginin Hesaplanması: Mahsuplar
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1.

Aşama:

Safi

Gayrisafi Hasılat –
Giderler + İzin Verilmeyen = Safi Kurum Kazancı
Giderler =

Gelirin Tespiti

2. Aşama: Vergiye
Tabi Gelirin Tespiti

3.

Ödenecek
Tespiti

+ KEYKK – İndirimler – = Vergi Matrahı
Zarar Mahsubu =

Aşama:

Verginin Tarhı

4.

Safi Kurum Kazancı

Vergi

Matrahı

x = Hesaplanan Kurumlar

Oran =

Aşama:

Vergisi

= Ödenecek Kurumlar

Hesaplanan

Verginin Kurumlar

Vergisi

– Vergisi

Mahsuplar (Geçici Vergi +
Tevkif Edilen Vergiler +
Yabancı Ülkede Ödenen
Vergiler) =

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.

2- Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
Beyannamede gösterilen kazançlardan, kaynağında kesilmiş olan vergiler, beyanname
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu
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MADDE 33- “(1) 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.
(2) Kanunun 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak
mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan
ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça,
yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemez.
(7) 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
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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.
(8) 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.
(9) Bu madde hükmünün uygulanmasında, yabancı para ile ödenen vergilere,
bunların ilgili bulunduğu kazançların genel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur
uygulanır.”

Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu
MADDE 34- “ (1) 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.
(2) Kanunun 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.
(3) 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.
(4) 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.
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(5) Bu maddede belirtilen sınırlar dahilinde mahsup edilecek vergiler,
beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durum vergi
dairesince mükellefe 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.
(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.
(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.
(8) Kanunun 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.”

12.4.2. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi
Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
Yıllık beyan üzerine tarh olunan vergi beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar
ödenir. Buna göre hesap dönemini izleyen dördüncü ayın sonuna kadar bir defada vergi ödenir.
Eğer normal hesap dönemi söz konusu ise(takvim yılı esası) Nisan ayının sonuna kadar vergi
ödenmiş olur.
Muhtasar beyanname ile bildirilip vergiler, beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı
günü akşamına kadar ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
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Verginin Ödenmesi
Ödeme süresi
MADDE 21- “ (1) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
ödenir.
(2) 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.
(3) Kanunun 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.
(4) Muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler, beyannamenin verildiği ayın
yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.”
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Uygulamalar

1) Türkiye’de tam mükellef olan (A) Kurumu, (S) ülkesinde kurulu (B) Kurumunun
sermayesine %100 oranında iştirak etmektedir. (T) ülkesinde kurulu (C) Kurumunun
ise %50 hissesi (B) Kurumuna aittir. Durumu kurumlar vergisi açısından
değerlendiriniz.
Bu durumda, (A) Kurumu, (C) Kurumuna dolaylı olarak (%100 x %50=) %50
oranında iştirak ettiğinden (C) Kurumu, diğer şartların da gerçekleşmesi halinde kontrol
edilen yabancı kurum olarak değerlendirilecektir.

2) Bir anonim şirket, ilköğretim okulu yaptırmış ve ihtiyaçların gerektirdiği bir şekilde
donanımım sağlamak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Söz konusu
okulun inşası ve donanımı için 300.000 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu anonim
şirketin, kurumlar vergisi uygulaması açısından yapabileceği işlemi inceleyiniz.
Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan; okulun inşası nedeniyle yapılan
harcamaların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 433).

3) Bir kurumun, 2017 yılında gerçekleşmiş 3.000 TL zararı, 2018 yılı itibarıyla da 2.000
TL kazancı mevcuttur. Zarar indirimi açısından yapılacak uygulamayı inceleyiniz.
5520 sayılı Kurumalar Vergisi Kanununun 9. maddesi hükmü gereğince; verilecek
kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi ve beş
yıldan fazla nakledilmemesi koşuluyla geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılması
olanağı vardır. Bu bağlamda, geriye doğru beş yılı aşan dönemin zararı, dönem karından
düşülememektedir. Örnek olayda, mükellefin 2017 yılı ile ilgili 3.000 TL tutarındaki
zararının, 2.000 TL’lik bölümü, 2018 yılı kurum kazancından indirilecektir. İndirim sonrası
kalan 1.000 TL Tik zarar gelecek yıla devredecektir.
(Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 430).
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4) Ankara AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının toplam tutarı
5.000.000 TL ve yatırıma katkı oranı %25’tir. Toplam yatırıma katkı tutarını
hesaplayınız.
Toplam yatırıma katkı tutarı
= Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı
= 5.000.000 TL x %25
= 1.250.000 TL
Söz konusu toplam yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli
kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle Devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi
tutarını ifade etmektedir.
(TÜRMOB, TÜRMOB, 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme
Rehberi, 2018: 284 – 285)

5) Yeni kurulan Bursa AŞ’nin 2014 hesap döneminde başlamış olduğu ve yatırım teşvik
belgesi kapsamındaki komple yeni yatırımının toplam tutarı 8.000.000 TL’dir. 2015
hesap döneminde kısmen işletilmeye başlanan bu yatırımın 1.000.000 TL’lik kısmı
gerçekleştirilmiş ve Bursa AŞ söz konusu yatırımdan bu hesap döneminde 300.000
TL kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %60)
Toplam yatırıma katkı tutarı = Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı
= 8.000.000 TL x %40
= 3.200.000 TL
2015 hesap döneminde hak kazanılan yatırıma katkı tutarı = Gerçekleştirilen yatırım
harcaması x Yatırıma katkı oranı
= 1.000.000 TL x %40
= 400.000 TL
Buna göre, Bursa AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bu yatırımından 2015
hesap döneminde elde ettiği kazanca uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı ile
yararlanılan yatırıma katkı tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.
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İndirimli KV oranı : [KV oranı - (KV oranı x Vergi indirim oranı)] : [%20 - (%20 x
%60)] = [%20 - %12] = %8
- Yatırımdan elde edilen kazanç 300.000 TL
- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV (300.000 TL x %20) 60.000 TL
- İndirimli orana göre hesaplanan KV (300.000 TL x %8) 24.000 TL
- Yararlanılan yatırıma katkı tutarı (60.000 TL - 24.000 TL) 36.000 TL
Bursa AŞ’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının kısmen işletilmesinden
2015 hesap döneminde elde ettiği 300.000 TL kazancına indirimli kurumlar vergisi
uygulanmak suretiyle faydalandığı yatırıma katkı tutarı 36.000 TL’dir. Dolayısıyla, yapılan
yatırım harcaması nedeniyle 2015 hesap döneminde hak kazanılan 400.000 TL’lik yatırıma
katkı tutarının bu dönemde faydalanılamayan (400.000 TL - 36.000 TL) 364.000 TL’lik
kısmından izleyen hesap dönemlerinde bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli vergi
oranı uygulanmak suretiyle yararlanılabilecektir.
(TÜRMOB, TÜRMOB, 2017 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme
Rehberi, 2018: 285 – 286)
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Uygulama Soruları

1) Tam mükellef kurumlarda kurumlar vergisi matrahı nasıl hesaplanır? Açıklayınız.
2) Kurumlar vergimsinde tam mükellef açısından beyan, tarh ve verginin ödenmesini
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Tam Mükellef Kurumlarda Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi
2) Tam Mükellef Kurumlarda Kurumlar Vergisinin Beyanı
3) Tam Mükellef Kurumlarda Kurumlar Vergisinin Tarhı
4) Tam Mükellef Kurumlarda Kurumlar Vergisinin Ödenmesi
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Bölüm Soruları
1) 2018 yılında zarar eden bir kurum, bu zararını son hangi yılın kazancından düşebilir?
A) 2019 B) 2020 C) 2021 D) 2022 E) 2023
2) Kurumlar vergisinde geçici vergi oranı kaçtır?
A)%15 B) %18 C) %20 D) %22 E) %25
3)
I-

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye’de kurumlar vergisinden indirilemez?
Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen
kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi

II-

Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen
kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi benzeri vergiler

III-

Beyannamede gösterilen kazançlardan, kaynağında kesilmiş olan vergiler

IV-

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı

V-

Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
giderler

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) IV ve V E) I, II ve IV
4) Kurumlar vergisinde geçici vergi kaçar aylık dönemler itibariyle ödenir?
A) Birer aylık B) İkişer aylık C) Üçer aylık D) Dörder aylık E) Beşer aylık
5) Kurumlar vergisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I-

Yıllık beyanname 1 – 25 nisan arası verilir

II-

Geçici vergi Üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanır

III-

Hesaplanan kurumlar vergisinin ödenmesi gereken son tarih Beyannamenin
verildiği ayın son günüdür

A) I B) II C) I ve III D)II ve III E) I, II ve III
6) Kurumlar vergisinde geçici vergi kaçar aylık dönemler itibariyle ödenir?
7) Hesaplanan kurumlar vergisinin ödenmesi gereken son tarih nedir?
8) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca
gösterilmek şartıyla, kurum kazancından aşağıdaki indirimlerden hangisi yapılabilir?
9) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararları en fazla kaç yıl içinde
gelirlerden düşülebilir
10) Tam mükellef kurumların verebilecekleri beyannameler nelerdir?
11) Kurumlar vergisinde yıllık beyanname ne zaman verilir?
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12) Kurumlar vergisinin güncel oranı kaçtır?
13) Kimler muhtasar beyanname vermek ile yükümlüdür? Sıralayınız.
14) Kurumlar vergisinde yapılabilecek mahsupları sıralayanınız.

Cevaplar
1) E
2) D
3) D
4) C
5) E
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13. İŞLEM (HARCAMA) VERGİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Katma Değer Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları, vergiyi
doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
13.2.Özel Tüketim Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları, vergiyi
doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
13.3.Damga Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran olayı,
tarhı, tebliği ve ödenmesi
13.4.Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri,
vergiyi doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
13.5.Özel İletişim Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran
olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
13.6.Şans Oyunları Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran
olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Türk vergi sisteminde yer alan temel işlem vergileri hangileridir?
2) Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisinin uygulanmasındaki temel
yöntemler nelerdir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Katma

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Değer

Vergisinin; Katma Değer Vergisinin;
Temel özellikleri, konusu, Temel özellikleri, konuları,
mükellefleri,
vergiyi
mükellefleri,
sorumluları,
doğuran olaylar, matrahları,
vergiyi
doğuran
olayı, tarh, tebliğ ve ödenmelerine
temellerin
matrahı, tarhı, tebliği ve ilişkin
kavranması.
ödenmesi

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Özel Tüketim Vergisinin; Özel Tüketim Vergisinin; Konuyla
ilgili
kanun
Temel özellikleri, konusu, Temel özellikleri, konuları, maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
mükellefleri,
sorumluları, mükellefleri,
vergiyi
ve Türk vergi sistemi ders
vergiyi
doğuran
olayı, doğuran olaylar, matrahları, kitaplarının incelenmesi.
matrahı, tarhı, tebliği ve tarh, tebliğ ve ödenmelerine
ödenmesi

ilişkin

temellerin

kavranması.
Damga Vergisinin; Temel Damga Vergisinin; Temel Konuyla
ilgili
kanun
özellikleri,
konusu, özellikleri,
konuları, maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
mükellefleri,
vergiyi mükellefleri,
vergiyi
ve Türk vergi sistemi ders
doğuran olayı, tarhı, tebliği doğuran olaylar, matrahları, kitaplarının incelenmesi.
ve ödenmesi

tarh, tebliğ ve ödenmelerine
ilişkin

temellerin

kavranması.
Banka

ve

Sigorta Banka

ve

Sigorta Konuyla
ilgili
kanun
Muameleleri
Vergisinin; Muameleleri
Vergisinin; maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
Temel özellikleri, konusu, Temel özellikleri, konuları,
ve Türk vergi sistemi ders
mükellefleri,
vergiyi mükellefleri,
vergiyi kitaplarının incelenmesi.
doğuran olayı, matrahı, tarhı, doğuran olaylar, matrahları,
tebliği ve ödenmesi

tarh, tebliğ ve ödenmelerine
ilişkin

temellerin

kavranması.
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Özel

İletişim

Vergisinin; Özel

Vergisinin; Konuyla
ilgili
kanun
Temel özellikleri, konusu, Temel özellikleri, konuları, maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
mükellefleri,
vergiyi mükellefleri,
vergiyi
ve Türk vergi sistemi ders
doğuran olayı, matrahı, tarhı, doğuran olaylar, matrahları, kitaplarının incelenmesi.
tebliği ve ödenmesi

İletişim

tarh, tebliğ ve ödenmelerine
ilişkin

temellerin

kavranması.
Şans Oyunları Vergisinin; Şans

Oyunları

Temel özellikleri, konusu, Vergisinin;
mükellefleri,

vergiyi özellikleri,

doğuran olayı, matrahı, tarhı, mükellefleri,
tebliği ve ödenmesi

Vergisi Konuyla
ilgili
kanun
Temel maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
konusu,
ve Türk vergi sistemi ders
vergiyi kitaplarının incelenmesi.

doğuran olaylar, matrahları,
tarh, tebliğ ve ödenmelerine
ilişkin

temellerin

kavranması.
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Anahtar Kavramlar

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, konu, mükellef, vergiyi doğuran olay,
matrah, tarh, tebliğ ve ödeme.
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Giriş
Türk vergi sisteminde yer alan işlem – harcama vergileri; Katma Değer Vergisi, Özel
Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi
ve Şans Oyunları Vergisi başlıkları altında incelenecektir.
İşlem – harcama vergileri; temel özellikleri, konuları, mükellefleri, vergiyi doğuran
olaylar, matrahları, tarh, tebliğ ve ödenmeleri temelinde incelenecektir.

13.1.Katma Değer Vergisi
13.1.1. Katma Değer Vergisinin Özellikleri
Üretimden tüketime kadar olan ekonomik sürecin her aşamasında (yayılı) katılan değer
üzerinden mal teslimi ve hizmet ifası aşamasında uygulanan bir vergi türüdür.

Dolaylı, Safi nitelikli, Genel harcama (genel tüketim) vergisidir.
Geneldir = Tüm mal ve hizmetleri kapsar (istisnalar hariç)
Verginin matrahı olan katma değer, üretim faktörlerinin; süreç içerisinde yarattıkları
değeri İfade etmektedir.
Verginin, düşük maliyetli ve fazla hasılat yaratıcı bir vergi niteliği taşıması, üstünlüğünü
oluşturmaktadır.

Katma Değer Vergisi, Avrupa Birliği (AB) tarafından birlik için ortak satış vergisi
olarak kabul edilmiştir.
Vergi ilk defa, 1954 yılında Fransa'da uygulanmaya başlanmıştır.
Türkiye’de ise 1985 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

13.1.2. Katma Değer Vergisinin Konusu ve İstinasları
Katma değer vergisinin konusu, vergiye tabi işlemlerin türü esas alınarak üç ana çatı
üzerine oturtulmuştur.
Türkiye'de yapılan - gerçekleştirilen;
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Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler,
Her türlü mal ve hizmet ithalatı
Kanunda Belirtilen diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler
katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır (KDVK m.1).

İşlemlerin Türkiye'de yapılması gerekmektedir. İşlemlerin Türkiye'de yapılması:
a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,
b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade
eder.

13.1.2.1. Katma Değer Vergisinin Konusu

13.1.2.1.1. Teslim
Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce,
alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir..
Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.
Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.

Teslim Sayılan Haller:
a)

Vergiye tabi malların işletmeden çekilmesi, işletme personeline ücret, prim,

ikramiye, hediye, gibi verilmesi,
b)

Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için

her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
c)

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri

13.1.2.1.2. Hizmet
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Hizmet: Teslim ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak,
işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak,
değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

Hizmet Sayılan Haller: Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme
personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır.

13.1.2.1.3. İthalat
Yabancı ülkelerden, başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin mali sınırları dışında
kalan ülke ve bölgelerden mal ve hizmet alınması
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.

13.1.2.2. Katma Değer Vergisinin İstinasları
1- Dış Ticarete Yönelik İstisnalar:
i.

İhracat İstisnası

ii.

Transit Taşımacılık

iii.

İthalat İstisnası

2- Diplomatik İstisnalar;
3- Makine-Teçhizat Alımları ile İlgili İstisnalar;
4- Kültürel ve Eğitim Amaçlı İstisnalar;
5- Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar;
6- Diğer İstisnalar.

13.1.3. Katma Değer Vergisinin Mükellefleri ve Sorumluları

13.1.3.1. Katma Değer Vergisinin Mükellefleri
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Katma değer vergisinin mükellefi, vergini konusuna giren işlemleri yapanlardır.
(Kanuni Mükellef)
i.

Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, mal teslimini veya hizmet ifasını

gerçekleştirenlerdir.
ii.

İthalatta mal ve hizmet ithal edenler vergi mükellefidir.

Kendisine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen nihai tüketici ise, vergi yükünü
taşımakla birlikte katma değer vergisinin mükellefi değil, yüklenicisi veya taşıyıcısıdır. (Fiili –
Ekonomik Mükellef)

13.1.3.2. Katma Değer Vergisinin Sorumluları
Katma Değer Vergisinde sorumluluk; vergiye uygulama kolaylığı sağlamak açısından
getirilmiş bir düzenlemedir.
Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları
verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir.
Belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu
alışlar nedeniyle kayba uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet
satın alan mükelleften aranır.

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

Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay: normal koşullarda malın
teslimi veya hizmetin yapılması
İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması
Transit taşımacılıkta ve ikametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de
bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılıkta gümrük
bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması
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13.1.5. Katma Değer Vergisinin Matrahı
Vergilendirmede gerçek usul kabul edilmiştir.
Gerçek usul, belirli bir dönem itibarıyla, mal teslimleri veya hizmet İfaları nedeniyle
hesaplanan katma değer vergisi tutarından, mal ve hizmet alımları dolayısıyla ödenmiş olan
katma değer vergisinin indirilmesini ifade etmektedir.

Bununla birlikte, vergi psikolojisi göz önünde tutularak, gerçek usulde katma değer
vergisine tabi olan mükelleflerden; perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin,
fiyatlarını katma değer vergisi dahil olacak şekilde belirlemeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Bu
uygulama kapsamına giren mükelleflerin; fiyatlara katma değer vergisinin dahil olduğu
konusunda bir levha asmaları, düzenlenen belgelerde de aynı nitelikte kayıt bulundurmaları
gerekmektedir.

Matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

Matraha Dâhil Olan Unsurlar:
a) 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.

Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar:
a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî
teamüllere uygun miktardaki ıskontolar,
b) Hesaplanan katma değer vergisi.

13.1.6. Katma Değer Vergisinde İndirim
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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;
a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi,
b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin
vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu
takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.

13.1.7. Katma Değer Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
KDV Tarifesi:
Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu
oranı, dört katma kadar artırmaya, % 1 'e kadar indirmeye, yetkilidir (KDVK, m. 28).
Cumhurbaşkanı 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.

KDV – Vergilendirme Dönemi:
Gerçek usulde, vergilendirme dönemi olarak, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer
aylık dönemleri esas alınmış olmakla birlikte, bu konuda birer aylık vergilendirme dönemi
tespit etmek bakımından Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Günümüzde, genel uygulama olarak; aylık vergilendirme dönemi seçilmiş
bulunmaktadır.
Katma

değer

vergisi

beyannamesinin,

aylık

dönemler

itibarıyla

verilmesi

gerekmektedir.
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KDV – Beyanı ve Ödeme:
Bir aylık vergilendirme dönemi içerisinde gerçekleşen işlemlerle ilgili katma değer
vergisi beyannamesinin, izleyen ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi
gerekmektedir.
Tarhiyata yetkili idari birim kural olarak mükellefin işyerinin bağlı bulunduğu vergi
dairesidir.
KDV’ye tabi işlemlerle ilgili olarak izleyen ayın 24. günü akşamına kadar beyan edilen
vergi, aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.

13.2.Özel Tüketim Vergisi

13.2.1. Özel Tüketim Vergisinin Özellikleri

Özel tüketim vergileri en eski vergiler arasında yer alır. Eski Mısır, Eski Yunan ve Roma
devirlerinde örneklerine rastlanmıştır.
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.
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 kapsamındaki malların, taleplerinin fiyat elastikiyeti düşüktür.
Özel tüketim vergisinin temel amacı mali (fiskal) amaçtır. Bununla birlikte, çevre
politikasına hizmet gibi bazı mali olmayan (ekstra fiskal) amaçların gerçekleştirilmesi için de
tercih edilmektedir.
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Mali anestezi ilkesine uygun olması, dolayısıyla asgari tepki ile yüksek bir vergi hasılatı
sağlayabilmesi de özel tüketim vergisinin bir başka tercih edilme nedenidir.
Özel tüketim vergisi, 06.06.2002 tarihinde Türk vergi sistemine girmiştir. Yürürlüğe
girmesiyle birlikte 16 adet vergi, fon, kesinti vb. yükümlülüğü ortadan kaldırmıştır.

ÖTV üç temel amaçla Türk vergi sistemine dahil edilmiştir. Bunlar;
(1) Kamu geliri elde etmek,
(2) Vergi sistemini toplulaştırarak şeffaflaştırmak,
(3) Avrupa birliğine uyum sağlamak.

ÖTV ilgili 4760 sayılı Kanuna eklenmiş dört liste halinde düzenlenmiştir. Listelerde yer
alan toplam mal sayısı 200’ün üzerindedir.

13.2.2. Özel Tüketim Vergisinin Konusu ve İstisnaları

13.2.2.1. Özel Tüketim Vergisinin Konusu
Petrol Ürünleri (I sayılı Liste); benzin, motorin, fuel oil gibi petrol ürünleri ve
doğalgazın ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi

Motorlu Taşıtlar ( II sayılı Liste); Motorlu taşıtların kayıt ve tescile tabi olanların ilk
iktisabı

Kolalı Gazozlar, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamulleri (III sayılı Liste); kolalı gazozlar,
alkollü içkiler ve tütün mamullerin ithalatı, imalatı veya teslimi

Lüks Ürünlerde (IV sayılı Liste): Havyar, poşetli gazete, dergi ve kitaplar, kürkmücevherat, elektrikli ev aletleri, beyaz eşyalar, radyo-televizyon, kristal eşya ve silah gibi lüks
kabul edilen malların ithalatı, imalatı veya teslimi
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13.2.2.2. Özel Tüketim Vergisinin İstisnaları

İhracat İstisnası;
İthalat İstisnaları;
Diplomatik İstisna;
Malul ve Sakatların Taşıt Alımlarında İstisna;
Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna;
Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna;
Kamu Kurumlarına Yapılan Bedelsiz Teslimlerde İstisna.

13.2.3. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefleri ve Sorumluları

13.2.3.1. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefleri
Petrol Ürünlerinde ve Doğal Gazda: Bu ürünleri üreten rafineriler, madeni yağ
üreticileri ve bunların ithalatçıları. Örnek; TPAO ve BOTAŞ gibi.

Motorlu Taşıtlarda; Motorlu araç ticareti yapanlar, ithal edenler, üretenler ve müzayede
suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir.
Kullanılmak üzere araç ithalinde bulunanlardır.

Kolalı Gazozlar, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde; Verginin mükellefi, bu malları
üretenler veya ithal edenler ile müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir. Örnek; kola
üreticileri, alkollü içki fabrikaları, sigara fabrikaları gibi.

Lüks Ürünlerde; bu malları üretenler veya ithal edenler ile müzayede suretiyle satışını
gerçekleştirenler verginin mükellefidirler.
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1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.

2. Fiilî yada kaydî 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

13.2.3.2. Özel Tüketim Vergisinin Sorumluları

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin
bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının
emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilir.

2. Fiilî yada kaydî 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

13.2.4. Özel Tüketim Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Petrol ürünleri ve doğalgazda vergiyi doğuran olay; bir defaya mahsus olmak üzere
bunların rafineriler, imalatçılar veya ithalatçılar tarafından yurt içinde tesliminde meydana
gelmektedir.

Motorlu Taşıtlarda; vergiyi doğuran olay ilk iktisaptır. İlk iktisap; Türkiye’de kayıt ve
tescil edilmemiş olan taşıtların kullanılmak üzere alınması veya adlarına kayıt ve tescil
ettirilmesidir.
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Kullanılmak üzere araç ithalinde vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük
yükümlülüğünün doğmasıdır.

Kolalı Gazozlar, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde; bunların ithali, teslimi veya
müzayede suretiyle satışıdır.

Lüks Ürünlerde; bunların ithali, imalatçıları tarafından teslimi veya müzayede suretiyle
satışıdır.

13.2.5. Özel Tüketim Vergisinin Matrahı

Petrol Ürünleri İle Doğalgazda Tarhiyat; Tarhiyat maktu tutarlar şeklinde spesifik
matrah esasına göre gerçekleştirilmektedir. Burada petrol ürünleri için litre başına,
doğalgazdaysa metreküp başına ÖTV alınmaktadır.

Motorlu Taşıtlarda Tarhiyat; Taşıtlarda ÖTV matrahı, KDV matrahıyla aynıdır. Bu
matrahlara kanunda öngörülen oranlar uygulanarak vergi tarh edilmektedir.

Kolalı Gazoz Ve Alkollü İçkilerde Tarhiyat; ÖTV matrahı, KDV matrahıyla aynıdır.
Bu matraha alkol derecesine göre farklılaşan oranlar uygulanmaktadır. Tütün mamullerinde
ÖTV’nin matrahı; bunların KDV de dahil olmak üzere perakende satış fiyatıdır.

Lüks Ürünlerde ÖTV hariç olmak üzere KDV matrahını oluşturan unsurlardan meydana
gelmektedir. Matraha kanunda öngörülen oranlar uygulanarak vergi tarh edilmektedir.

13.2.6. Özel Tüketim Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
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ÖTV ödenerek satın alınan ürünlerin ÖTV’nin konusuna giren bir başka malın imalinde
kullanılması halinde ödenen bu vergi, imal edilen malın tesliminden doğan vergiden
indirilebilecektir.

Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh edilir.

I. Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın
10'u

II. Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar

II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce
beyanname verilir.

13.3.Damga Vergisi

13.3.1. Damga Vergisinin Özellikleri

Yararlanma ilkesinin egemen olduğu resim niteliğinde bir vergidir.
Damga vergisi, kişilerce düzenlenen kanıtlayıcı belgelere yansıyan kamusal güvencenin
bir karşılığı, olarak nitelendirilmektedir.
Damga vergisi genel olarak, kişiler arası ilişkilerde hukuki durumları kanıtlamak üzere
düzenlenen belge ve kâğıtlardan alınır.

Damga vergisi, esas itibarıyla mali amaçlıdır.
Gerçekleştirilen işlemler ile düzenlenen belgelerin tamlığının kontrolüne katkıda
bulunması nedeniyle damga vergisinin dolaylı bir fonksiyonu vardır.
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Verginin, söz konusu işlem ve belgelerle İlgili iş yükünü ve formaliteleri artırdığı yargısı
da ileri sürülebilir.

13.3.2. Damga Vergisinin Konusu

Damga vergisine tabi tutulacak belgelerin neler olduğu, Damga Vergisi Kanununa ekli
listeler ile belirlenmiş bulunmaktadır.
Listelerde dört bölüme yer verilmiştir.
Sözleşmeler ile ilgili kağıtlar: Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira
sözleşmeleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, kira sözleşmeleri, ikinci el araç satış
sözleşmeleri …
Kararlar ve mazbatalar
Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar.
Makbuzlar ile diğer kâğıtlar.
Bu vergi, söz konusu belgelerin düzenlenmesine bağlı olarak ortaya çıkmakta olup,
verginin konusunu; çeşitli İşlemler nedeniyle düzenlenen belgeler oluşturmaktadır.

13.3.3. Damga Vergisinin Mükellefleri

Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir.
Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişiler öder.

13.3.4. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay; kanuna ekli (I) sayılı tabloda yer alan kâğıtların
imza edilmesi, imza yerine geçen bir işaret konulmasıdır.

13.3.5. Damga Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
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Bir kâğıdın tabi olacağı verginin belirlenmesi için o kâğıdın niteliğine bakılır ve buna
göre tabloda yazılı vergisi bulunur.

Tahakkuku tahsile bağlı bir vergi niteliğinde olan damga vergisinin ödemesi, çeşitli
şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu ödeme şekilleri, aşağıda belirtildiği üzere, ifade
edilebilir.
i) Makbuz düzenlenmesi suretiyle yapılan ödeme,
ii) İstihkaktan kesinti yapılması suretiyle yapılan ödeme,
iii) Belge üzerine, basılı damga konulması suretiyle ödeme yapılması.

13.4.Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

13.4.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Özellikleri

BSMV; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda düzenlenmiştir.

Vergi, banka ve sigorta şirketlerinin yaptıkları her türlü işlem dolayısıyla tahsil ettikleri
paralar üzerinden alınmaktadır.

BSMV genel, nesnel (objektif) ve dolaylı bir gider (harcama) vergisidir.
Geneldir: Katma Değer Vergisi gibi banka, banker ve sigorta şirketlerinin istisnalar
dışındaki bütün işlemlerini kapsar;
Nesneldir: Mükelleflerin kişisel ve öznel durum ve özelliklerini dikkate almaz;
Dolaylıdır: Fiyat mekanizması yolu ile yüklenicilere yansıtılır;
Muamele (işlem) vergisidir: Adı geçen kişi ve kurumların verginin konusuna giren
işlemleri üzerinden alınır.

BSMV, mali amacından daha çok, ekonomik ve mali etkileri nedeniyle önem taşıyan
bir vergidir.
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Mali piyasaya, bankacılık sektörüne, para arz ve talebine, kredi politikasına olan etkileri
dolayısıyla, BSMV’nin büyük önemi vardır. (Vergi Oranı ↑; İşlem Sayısı ↓)

Verginin oransal yapısı, istisnaları ve kapsamı üzerinde yapılan düzenlemelerle
işlemlerin denetimi, mali nitelikte önlem uygulamalarına imkan sağlaması gibi işlevleri vardır.

13.4.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu

Konu: Banka, banker ve sigorta şirketlerinin yaptıkları bütün işlemler dolayısıyla kendi
nam ve hesaplarına aldıkları nakdi ve hesabi paralar.
Ancak finansal kiralama kanununa göre yapılan işlemler bu verginin konusuna
girmemektedir.

13.4.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefleri
Mükellef: Kendi nam ve hesaplarına para alan banka, banker ve sigorta şirketleridir.

13.4.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

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 para almalarıdır.

13.4.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı

MATRAH: İşlem karşılığında lehe alınan paranın tutarıdır.

13.4.6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
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TARİFE:
Banka ve Sigorta muameleleri vergisinin oranı % 15'tir.
Ancak;
Kanunda sayılan işlemlerde %1
Bankalar arası mevduat muamelelerinde % 1
Kambiyo muamelelerinde %0.2

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefin yazılı beyanı üzerine kanunda
belirtilen vergi tarifesine göre tarh olunur.

Mükellefler, bir ay içindeki vergiye tabi işlemlerini beyanname ile ertesi ayın 15 inci
günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek ve ödemek
zorundadırlar.

13.5.Özel İletişim Vergisi

13.5.1. Özel İletişim Vergisinin Özellikleri
Özel İletişim Vergisi; özel, nesnel (objektif) ve dolaylı bir gider (harcama) vergisidir.
Marmara Bölgesinde 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen büyük
depremlerden sonra, deprem yaralarını sarmak ve depreme karşı alınacak önlemleri
desteklemek için Ek Gelir, Ek Kurumlar, Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar vergileri ile Özel
İletişim Vergisi ve Özel İşlem Vergisi adlı iki yeni vergi yürürlüğe konmuştur.
Başlangıçta geçici olarak düşünülmekle birlikte. Özel İletişim Vergisi 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde yer verilmiş ve vergi böylece ve kalıcı hale
gelmiştir.

13.5.2. Özel İletişim Vergisinin Konusu
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Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve
haberleşme hizmetleri,

Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmetleri,

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

1), 2), ve 3) kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri

13.5.3. Özel İletişim Vergisinin Mükellefleri
Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve
haberleşme hizmetleri;
Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmetleri;
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri ile
Diğer elektronik haberleşme

Hizmetlerini sunan ve kanunda belirtilen şekilde yetkilendirilmiş işletmecilerdir.

13.5.4. Özel İletişim Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara
yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin;
Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmetlerinin;
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri ile diğer elektronik
haberleşme hizmetlerinin

Hizmetlerinin İşletmeciler tarafından sunulmasıdır
368

13.5.5. Özel İletişim Vergisinin Matrahı
Matrah; katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan oluşur.

13.5.6. Özel İletişim Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
TARİFE:
1) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil
ve haberleşme hizmetleri % 25 (eski); --- %7.5
2) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine
ilişkin hizmetleri % 15 (eski); --- %7.5
3) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5 (eski); --- %7.5
4) Yukarıdakiler dışında kalan diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15 (eski);--%7.5 oranında alınır.

Özel İletişim Vergisinde beyan usulü uygulanır.

Vergi mükellefin beyanına göre tespit edilen matrahlara kanuni tarifenin uygulanması
suretiyle tarh olunur.

İlgili aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi
dairesine beyan edilir ve ödenir.

13.6.Şans Oyunları Vergisi

13.6.1. Şans Oyunları Vergisinin Özellikleri
Şans Oyunları Vergisi; özel, nesnel (objektif) ve dolaylı bir harcama (gider) vergisidir.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 40‘ıncı maddesinde düzenlenen bu vergi,
14/03/2007 tarihli ve 5602 sayılı. Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'unda yeniden düzenlenmiştir.
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13.6.2. Şans Oyunları Vergisinin Konusu
Şans oyunları vergisinin konusu, her türlü şans oyunları faaliyetinin düzenlenmesinden
elde edilen hasılattır (ŞVK, m.6/1).
Şans oyunu, kanunda, ilgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar
tarafından düzenlenen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek
bahisler olarak tanımlanmaktadır.

İddia, Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, İddia ve benzeri oyunlar,
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunları,
At yarışları,
Her türlü diğer müşterek bahisler.

13.6.3. Şans Oyunları Vergisinin Mükellefleri
Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları düzenleme hak ve yetkisi verilmiş bulunan
kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk
tüzel kişileri mükellef olur.

Mükellef:
Spor-Toto, iddia ve benzeri oyunlarda,
Milli piyango ve benzeri oyunlarda,
At yarışlarında,
Her türlü diğer müşterek bahislerde,
bunları düzenleyen – tertipleyen kişi ve kuruluşlardır.

13.6.4. Şans Oyunları Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Şans oyunları vergisinde vergiyi doğuran olay, şans oyunları düzenleme yetkisi bulunan
kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişilerinin bu oyunlara iştirakçilerin katılımını sağlama
yönünde vermiş oldukları hizmettir.
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İştirakçinin – Katılanın – Oynayanın kazandığı ikramiye ise şans oyunları vergisine
değil, veraset ve İntikal vergisine tabidir.

13.6.5. Şans Oyunları Vergisinin Matrahı
Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

13.6.6. Şans Oyunları Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
TARİFESİ
Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5,
At yarışlarında % 7 ve
Diğer şans oyunlarında % 10'dur.

Mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir.
Beyanname, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20'nci günü mesai bitimine
kadar, mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine verilir ve aynı süre içerisinde
ödenir.
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Uygulamalar

1- Katma Değer Vergisinde Gerçek usulün işleyişi:
Uygulamada; malın üretici tarafından katma değer vergisi hariç satış fiyatı 200 TL,
Toptancının katma değer vergisi hariç satış fiyatı 300 TL,
Perakendecinin katma değer vergisi hariç satış fiyatı 450 TL olarak varsayılmıştır.
Uygulamada, KDV oranı % 18 olarak kabul edilmiştir.

Üretici__________ Toptancı__________Perakendeci________Tüketici
Satış fiyatı:

200 TL

300 TL

450 TL

(KDV Hariç)
Katılan Değer: 200 TL

100 TL

150 TL

KDV:

200 x %18 = 36

100 x %18 = 18

150 x %18 = 27

Satış fiyatı:

236 TL

354 TL

531 TL

Ödediği

Tutar:531TL
(KDV Dahil)

Uygulamada her aşamada katılan değerlere baktığımızda
Üretici:

200 TL

Toptancı:

100 TL

Perakendeci: 150 TL
Olmak üzere toplam katma değer 450 TL olmaktadır.

Üreticinin ödemesi gereken vergi = 36 TL – girdilerin vb. KDV’si
Toptancının ödemesi gereken vergi = 54 TL – 36 TL = 100 x %18 = 18 TL
Perakendecinin ödemesi gereken vergi = 81 TL – 54 TL = 150 x %18 = 27 TL
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Görüleceği üzere, toplam katılan değer 450 TL olup, bunun % 18’si oranında, yani
81 TL katma değer vergisi yükü ortaya çıkması gerekmektedir.
Nitekim üretici tarafından 36 TL, toptancı tarafından 18 TL, perakendeci tarafından
da 27 TL, katma değer vergisi hesaplanarak, toplam 81 TL katma değer vergisi
uygulanmıştır.
Katma değer vergisi dahil fiyat ise 531 TL olup, tüketici tarafından ödenen tutardır.
Esas itibarıyla katma değer vergisinin, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca
gösterilmesi gerekmektedir.

2- Mehmet Bey bir banka şubesi aracılığıyla gönderilmek istenilen 10.000 TL para
havalesi dolayısıyla, bankaya posta masrafı, banka komisyonu ve benzeri adlarla 100
TL tutarında bir ödeme yapmıştır.
Burada Banka ve Sigorta Muameleleri vergisine konu olacak tutar, gönderilen havale
tutarı değil, banka tarafından masraf, komisyon ve benzeri adlar altında tahsil edilen 100
TL’dir.

3- Ahmet Bey, 5.000 TL tutarında bir çek tahsilatı amacıyla gittiği banka şubesinin, bir
başka şehirdeki şubeden çekin karşılığı bulunup bulunmadığı konusundaki
araştırması, yani provizyon istemesi dolayısıyla, haberleşme masrafı ve komisyon
ücreti olarak 50 TL tahsil etmiştir.
Ahmet Bey’den tahsil edilen haberleşme masrafı ve komisyon adıyla alınan 50
TL BSMV’nin kapsamına girecektir. Çek bedeli yapılan işlemin bir uzantısı olup, bu
bedel üzerinden BSMV alınması söz konusu değildir.
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Uygulama Soruları

1) Katma Değer Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
2) Özel Tüketim Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
3) Damga Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
4) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
5) Özel İletişim Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
6) Şans Oyunları Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Katma Değer Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları, vergiyi
doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
2) Özel Tüketim Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları, vergiyi
doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
3) Damga Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran olayı,
tarhı, tebliği ve ödenmesi
4) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri,
vergiyi doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
5) Özel İletişim Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran
olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
6) Şans Oyunları Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran
olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin kanuni mükellefi değildir?
A) Taşımacılık işi yapan şirket B) Kitap satan kitabevi C) Danışmanlık hizmeti sunan mali
müşavir D) Mağazadan giysi satın alan şahıs E) Gazoz satan bakkal
2) Aşağıdakilerden hangisi işlemler – harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?
A) Veraset ve intikal vergisi B) Gelir vergisi C) Motorlu taşıtlar vergisi D) Şans oyunları vergisi
E) Emlak vergisi
3) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girer?
I- İthalat II- Vergiye tabi malların işletmeden çekilmesi III- Hizmet sunumu IV- Mal teslimi VServete sahip olunması
A)I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve V E) I, II, III ve IV
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi katma değer vergisi açısından yanlıştır?
A) Fiili (ekonomik) mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir B) Servet sahipliği
üzerinden alınan bir vergidir C) Genel işlem – harcama vergisi özelliği taşır D) Dolaylı bir
vergidir E) Safi nitelikli bir vergidir
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Makbuzlar ile diğer kâğıtlar damga vergisinin konusuna girer B) Cep telefonu satışı özel
iletişim vergisinin kapsamına girmez C) Faktoring şirketleri, bankerler, sigorta şirketleri ve
ikrazatçılar banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefleridir D) Su teslimi özel tüketim
vergisinin konusuna girmez E) Özel tüketim vergisi genel bir işlem – harcama vergisidir
6) İşlemler – harcamalar üzerinden alınan vergileri sıralayınız.
7) Katma değer vergisinin temel özelliklerini açıklayınız.
8) Katma değer vergisinin konusu nelerden oluşmaktadır? Açıklayınız.
9) Katma değer vergisinde fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayırımını açıklayınız.
10) Özel tüketim vergisinin konusu nelerden oluşmaktadır? Açıklayınız.
11) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin mükellefleri kimdir? Açıklayınız.
12) Özel iletişim vergisinin konusu nelerden oluşmaktadır? Açıklayınız.
13) Damga vergisinin konusu nelerden oluşmaktadır? Açıklayınız.
14) Şans oyunları vergisinin mükellefleri kimdir? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) D
2) D
3) E
4) B
5) E
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14. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Veraset ve İntikal Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları,
vergiyi doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
14.2.Emlak Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları, vergiyi
doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
14.3.Motorlu Taşıtlar Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran
olayı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Türk vergi sisteminde yer alan temel servet vergileri hangileridir?
2) Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisinin uygulanmasındaki
temel yöntemler nelerdir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Veraset ve İntikal Vergisinin; Veraset ve İntikal Vergisinin;
Temel özellikleri, konusu, Temel özellikleri, konuları,
mükellefleri,
vergiyi
mükellefleri,
sorumluları,
doğuran olaylar, matrahları,
vergiyi
doğuran
olayı, tarh, tebliğ ve ödenmelerine
temellerin
matrahı, tarhı, tebliği ve ilişkin
kavranması.
ödenmesi

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Emlak

Temel Emlak Vergisi Vergisinin;
özellikleri,
konusu, Temel özellikleri, konuları,
mükellefleri,
vergiyi
mükellefleri,
sorumluları,
doğuran olaylar, matrahları,
vergiyi
doğuran
olayı, tarh, tebliğ ve ödenmelerine
temellerin
matrahı, tarhı, tebliği ve ilişkin
kavranması.
ödenmesi

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin; Motorlu Taşıtlar Vergisinin;
Temel özellikleri, konusu, Temel özellikleri, konuları,
mükellefleri,
vergiyi
mükellefleri,
vergiyi
doğuran olaylar, matrahları,
doğuran olayı, tarhı, tebliği tarh, tebliğ ve ödenmelerine
ilişkin
temellerin
ve ödenmesi
kavranması.

Konuyla
ilgili
kanun
maddeleri ve uygulamaların
yanı sıra temel vergi hukuku
ve Türk vergi sistemi ders
kitaplarının incelenmesi.

Vergisinin;
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Anahtar Kavramlar

Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi, konu, mükellef,
vergiyi doğuran olay, matrah, tarh, tebliğ ve ödeme.
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Giriş
Veraset ve İntikal Vergisi (Servet Transferi Üzerinden)
Emlak Vergisi (Servet Sahipliği Üzerinden)
Motorlu Taşıtlar Vergisi (Servet Sahipliği Üzerinden)

14.1.Veraset ve İntikal Vergisi

14.1.1. Veraset ve İntikal Vergisinin Özellikleri
Veraset ve intikal vergisi, karşılıksız servet transferleri üzerinden alınan bir vergi
türüdür.
Veraset ve Diğer intikaller şeklinde iki ayrı konusu vardır.
Türk vergi sistemine, 7338 sayılı Kanun’la 08.06.1959 tarihinde dâhil olmuştur.

14.1.2. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde (uyrukluğunda) bulunan şahıslara ait mallar ile
Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız
(karşılıksız) bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.
Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların yabancı memleketlerde aynı yollardan iktisap
edecekleri mallara da uygulanır.

14.1.3. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefleri
Verginin mükellefi kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişilerdir.
Veraset durumunda verginin mükellefi, mirasçılardır.
Yarış ve müsabaka vb. organizasyonlardan ikramiye veya bahis kazanılması durumunda
mükellef, ikramiye veya bahsi kazananlardır.
Bağışlarda, kendisine bağış yapılan kişiler vergi mükellefidirler.

14.1.4. Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
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Vergiyi doğuran olay: vergiye tabi bir malın intikal etmesidir.

14.1.5. Veraset ve İntikal Vergisinin Matrahı
İntikal eden malların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bulunan değerlerinden
oluşmaktadır.

14.1.6. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
Artan oranlı vergi tarifesine göre alınmaktadır.
Tarife oranları; veraset yoluyla intikallerde daha düşük, karşılıksız (ivazsız) intikallerde
ise daha yüksek uygulanmaktadır.
Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset

Yoluyla

İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk 290.000 TL için

1

10

Sonra gelen 700.000

3

15

5

20

7

25

10

30

TL için
Sonra gelen 1.500.000
TL için
Sonra gelen 2.700.000
TL için
Matrahın 5.190.000
TL’yi aşan bölümü için

Stopaj ve beyan usulüne göre vergilendirilmektedir.
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Stopaj Usulü:
1. Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerden kazanılan paralar ile
2. Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan mallar.
Vergi sorumlusu; müsabaka, yarış ve çekilişleri düzenleyenlerdir. Hesaplanan vergi
yarışmanın düzenlendiği tarihi izleyen 20. günü akşamına kadar beyan edilir ve ödenir.

Beyanname Usulü:
Karşılıksız bir mal iktisap (elde edenler) edenler, iktisap ettikleri malları beyanname ile
bildirmek zorundadırlar.
Tahakkuktan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit
taksitte ödenir.

14.2.Emlak Vergisi

14.2.1. Emlak Vergisinin Özellikleri

Sahip olunan gayrimenkuller üzerinden alınan bir vergidir.
Burada vergi gayrimenkulün getirisi üzerinden değil bizzat kendisi üzerinden
alınmaktadır.
Türk Vergi sistemine 1319 sayılı Kanun’la 29.07.1970 tarihinde dâhil olmuştur.

14.2.2. Emlak Vergisinin Konusu
Emlak vergisinin konusu; bina vergisi ve arsa-arazi vergisi şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

14.2.3. Bina Vergisi

14.2.3.1.

Bina Vergisinin Konusu
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Konusu: Türkiye sınırları içinde bulunan binalardır.

14.2.3.2.

Bina Vergisinin Mükellefleri

Mükellefi: Binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya sahip gibi
tasarruf eden gerçek ve tüzel kişilerdir.

14.2.3.3.

Bina Vergisinin Matrahı

Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi
değeridir.

14.2.3.4.

Bina Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi

Bina vergisi belediyeler tarafından tarh edilir.
Bina vergisinin matrahı binanın vergi değeridir.
Büyükşehir belediyelerinde konutlar için vergi oranı binde 2, konut dışı binalar için
vergi oranı binde 4,
Büyükşehir olmayan illerde ise konutlar için vergi oranı binde 1, konut dışı binalar için
vergi oranı binde 2.
Belediyeler binanın vergi değeri üzerinden dört yılda bir vergi hesaplarlar.
Her yılın bina vergisi, Ocak ayında belediye tarafından otomatikman tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk ettirilen vergi iki taksitte ödenir. Birinci taksit Mart-Nisan-Mayıs olmak üzere üç
ayda, ikinci taksit Kasım ayında ödenir.

14.2.4. Arsa - Arazi Vergisi

14.2.4.1.

Arsa - Arazi Vergisinin Konusu

Konusu: Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar

14.2.4.2.

Arsa - Arazi Vergisinin Mükellefleri
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Mükellefi: Arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik
gibi tasarruf edenlerdir.

14.2.4.3.

Arsa - Arazi Vergisinin Matrahı

Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi
değeridir.

14.2.4.4.

Arsa - Arazi Vergisinin Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi

Arsa ve Arazi vergisi belediyeler tarafından tarh edilir.
Matrahı arsa ve arazinin vergi değeridir.
Büyükşehir olan illerde ve araziler için vergi oranı binde 2; arsalar için vergi oranı binde
6.
Büyükşehir olmayan illerde ise araziler için verilecek olan vergi oranı binde 1; arsalar
için verilecek olan vergi oranı binde 3.
Belediyeler arsa veya arazilerin vergi değeri üzerinden dört yılda bir vergi hesaplarlar.
Her yılın vergisi ocak ayında belediye tarafından otomatikman tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk ettirilen vergi iki taksitte ödenir. Birinci taksit Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci
taksit Kasım ayında ödenir.

14.3.Motorlu Taşıtlar Vergisi

14.3.1. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Özellikleri

Motorlu taşıtlar vergisi, servet sahipliği üzerinden alınan bir özel servet vergisidir.

Türk Vergi Sistemine 197 sayılı Kanunla 18.02.1963 tarihinde girmiştir.

14.3.2. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu
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KONUSU: Motorlu kara, deniz ve hava taşıtları

14.3.3. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefleri

MÜKELLEFİ: Sicilde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve
tüzelkişilerdir.

Mükellefiyetin Başlaması:
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma
Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.
Şu kadar ki mükellefiyet;
a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin
yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda
ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,
b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda
değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin
başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren, dikkate
alınır.

Mükellefiyetin Sona Ermesi
Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava
vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde
yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip
eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

14.3.4. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
VERGİYİ DOĞURAN OLAY: Mükellef adına kanunda sayılan mercilere taşıt kayıt ve
tescilinin yapılmasıdır.
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14.3.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Matrahı, Tarhı, Tebliği ve Ödenmesi
Vergi Tarifesi: Vergi tarifesi araç türüne göre dört ayrı liste şeklide belirlenmiştir.
I sayılı tarife: Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Motosikletlerden
oluşmaktadır. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde matrah ölçüsü olarak Motor
silindir hacmi, Taşıt Değeri (TL) ve Yaş esas alınmaktadır. Yaş arttıkça vergi azalmakta, silindir
hacmi ve Taşıt Değeri (TL) arttıkça vergi artmaktadır.
Motosikletlerde ise matrah ölçüsü olarak Motor silindir hacmi, ve Yaş esas
alınmaktadır. Yaş arttıkça vergi azalmakta, silindir hacmi arttıkça vergi artmaktadır.
II sayılı tarife: Minibüs, Panel van ve motorlu karavanlar, Otobüs ve benzerleri,
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinden oluşmaktadır. Bu kısımda matrah ölçüsü olarak
Azami Toplam Ağırlık, Cins-Oturma yeri (koltuk sayısı), Ağırlık, Yaş, Motor Silindir Hacmi
esas alınmaktadır. Yaş arttıkça vergi azalmakta, silindir hacmi, koltuk sayısı, ağırlık arttıkça
vergi artmaktadır.
III sayılı tarife: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler gibi deniz araçlarından
oluşmaktadır. Cins-Motor gücü-yaş esas alınmaktadır. Motor gücü arttıkça cinsi lüksleştikçe
vergi artmakta, yaş arttıkça vergi azalmaktadır.
IV sayılı tarife: Uçak ve helikopterler gibi hava taşıtlarından oluşmaktadır. Cins-Kalkış
Hızı-Yaş esas alınmaktadır. Kalkış hızı kapasitesi arttıkça ve cinsi lüksleştikçe vergi artmakta,
yaş arttıkça vergi azalmaktadır

Verginin Matrahı: Motorlu taşıtlarda vergi matrahı spesifik – advolorem matrahtır.
Spesifik özelliği, matrahın ağırlık yaş, hacim, uzunlu vb. gibi fizik ölçülerden
oluşmasındandır.
Advolorem özelliği ise otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde matrah
ölçüsü olarak Taşıt Değeri (TL)’nin de oluşmasındandır.
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Motorlu taşıtlar vergisi, yukarıda belirtilen matrah ve tarifelere göre taşıtların kayıt ve
tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak
tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen
günde tebliğ edilmiş sayılır.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin
artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.
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Uygulamalar

1- Ahmet Beyin Ölümü sonucunda bütün mal varlığı eşi ve iki çocuğuna kalmıştır.
Mirasçılar, mirası kabul etmişler ve gerekli hukuki işlemlere girişeceklerdir. İntikal
eden mal dolayısıyla veraset ve İntikal vergisi uygulaması söz konusu olur mu?
Mirası reddetmemiş olan mirasçılar, veraset yoluyla kendilerine intikal eden mallar
dolayısıyla, veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek ve vergisini ödemekle yükümlü
tutulmuş bulunmaktadırlar.
Veraset ve intikal Vergisi Kanunumuzda, terekenin vergilendirilmesi usulü değil,
miras paylarının vergilendirilmesi usulü benimsenmiştir. Buna bağlı olarak, murisin eşi ve
çocukların her biri için, kendi miras payları dolayısıyla beyanname düzenlenecektir.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 507 – 508.

2- Ferhat Bey oğlunun evlilik töreninde; gerek oğluna ve gerekse gelinine birer adet altın
bilezik hediye etmiştir. Bileziklerin her birinin değeri 1.300 TL civarındadır. Veraset
ve İntikal vergisi açısından durumunu inceleyiniz.
Ülkemizde evlilik törenleri dolayısıyla takı hediye etmek örf ve adettendir. Bu
nedenle, söz konusu hediyeler için veraset ve intikal vergisi uygulanmaması gerekecektir.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 510 – 511.

3- Ceyda Hanım, kızının evlenme töreninde damadına ve kızma ortak olarak bir
apartman dairesi hediye etmiştir. Apartman dairesinin değeri 150.000 TL’dir. Veraset
ve intikal vergisi açısından durumunu inceleyiniz.
Gayrimenkul şeklinde verilen hediyeler, istisna uygulamasının kapsamı dışında
tutulmuştur. Ancak, aşağıda açıklanacağı üzere, ivazsız olarak gerçekleşen intikallerde 4.068
TL’lik İstisna uygulaması vardır. Söz konusu istisna tutarından yararlanılabilecektir.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 511.
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4- Deniz Bey, sahibi bulunduğu 250.000 TL değerindeki arsasını, okul yapımı için Milli
Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır. Bay D.R. ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın veraset ve
intikal vergisi açısından durumunu inceleyiniz.
Arsasını bağışlayan Deniz Beyîn veraset ve İntikal vergisi mükellefiyeti yoktur.
Lehine bağış yapılmış olan Milli Eğitim Bakanlığı ise, veraset ve intikal vergisinden muaf
tutulmuş bulunmaktadır.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 508.

5- Nisan ayında satın alınmış olan bir otomobil ile ilgili motorlu taşıtlar vergisi
mükellefiyetinin ne zaman başlaması gerekecektir?
Kayıt ve tescil işlemi, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış olduğu için, son altı aylık
dönemin başından itibaren değil, kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından itibaren
motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 491.

6- Ekim ayı içinde devralınmış bir otomobil ile ilgili motorlu taşıtlar vergisi
mükellefiyeti ne zaman başlayacaktır?
Takvim yılının son altı ayı içerisinde devir nedeniyle kayıt ve tescil işlemi yapılmış
olan taşıtlar ile ilgili mükellefiyet, izleyen takvim yılı başından itibaren başlayacaktır.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 491.

7- Mart ayı içerisinde satılmış olan bir motorlu taşıt ile ilgili vergi mükellefiyeti ne
zaman sona erecektir?
Kayıt silme işlemi; takvim yılının birinci altı ayı içinde yapılmış ise, ikinci altı aylık
dönemin başından itibaren mükellefiyet sona erecektir.
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Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 492.

8- Ekim ayı içinde satışı yapılmış bir otomobil ile ilgili olarak vergi mükellefiyetini,
alıcı ve satıcı açısından inceleyiniz.
Satıcı açısından mükellefiyet, izleyen yılın başından itibaren sona erecektir. Alıcı
açısından mükellefiyet ise, kayıt ve tescil işlemi yılın son altı ayı içinde gerçekleştirildiği için
izleyen yılın başından itibaren söz konusu olacaktır.
Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Temel İlke ve Esaslar,
Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), 2017: 492.
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Uygulama Soruları

1) Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
2) Emlak Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
3) Motorlu Taşıtlar Vergisinin konusunu ve mükellefini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1) Veraset ve İntikal Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları,
vergiyi doğuran olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
2) Emlak Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, sorumluları, vergiyi doğuran
olayı, matrahı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
3) Motorlu Taşıtlar Vergisinin; Temel özellikleri, konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran
olayı, tarhı, tebliği ve ödenmesi
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi servet vergisi olarak sınıflandırılır?
A)Şans oyunları vergisi B) Özel tüketim vergisi C) Motorlu taşıtlar vergisi D) Gelir vergisi E)
Özel iletişim vergisi
2) Aşağıdakilerden hangisi servet vergisi olarak sınıflandırılır?
A) Veraset ve intikal vergisi B) Katma değer vergisi C) Şans oyunları vergisi D) Kurumlar
vergisi E)Banka ve sigorta muameleleri vergisi
3) Ağustos ayı içinde satışı yapılmış bir otomobil ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti açısından doğrudur?
A) Satıcı açısından mükellefiyet, satışı izleyen yılın başından itibaren sona erecektir B) Satıcı
açısından mükellefiyet, satışın gerçekleştiği yılın ağustos ayının başından itibaren sona
erecektir C) Satıcı açısından mükellefiyet, satışın gerçekleştiği yılın eylül ayının başından
itibaren sona erecektir D) Satıcı açısından mükellefiyet satışın gerçekleştiği yılın ekim ayının
başından itibaren sona erecektir E) Satıcı açısından mükellefiyet satışın gerçekleştiği yılın
kasım ayının başından itibaren sona erecektir
4) Ağustos ayı içinde satışı yapılmış bir otomobil ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti açısından doğrudur?
A) Alıcı açısından mükellefiyet satışın gerçekleştiği yılın ağustos ayının başından itibaren söz
konusu olacaktır B) Alıcı açısından mükellefiyet satışı izleyen yılın başından itibaren söz
konusu olacaktır C) Alıcı açısından mükellefiyet satışın gerçekleştiği yılın eylül ayının
başından itibaren söz konusu olacaktır D) Alıcı açısından mükellefiyet satışın gerçekleştiği yılın
aralık ekim başından itibaren söz konusu olacaktır E) Alıcı açısından mükellefiyet satışın
gerçekleştiği yılın kasım ayının başından itibaren söz konusu olacaktır
5) Emlak vergisi oranları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Büyükşehir belediyelerinde konutlar için vergi oranı binde 2’dir B) Büyükşehir
belediyelerinde konut dışı binalar için vergi oranı binde 4’tür C) Büyükşehir olmayan illerde
konutlar için vergi oranı binde 1’dir D) Büyükşehir olmayan illerde konut dışı binalar için vergi
oranı binde 5’tir E) Büyükşehir olmayan illerde ise araziler için verilecek olan vergi oranı binde
1’dir.
6) Servet ürerinden alınan vergileri sayınız.
7) Veraset ve intikal vergisinin konusunu açıklayınız.
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8) Motorlu taşıtlar vergisinin temel özelliklerini açıklayınız.
9) Motorlu taşıtlar vergisinin tarife yapısını açıklayınız.
10) Eylül ayı içinde satışı yapılmış bir otomobil ile ilgili olarak satıcı ve alıcı açısından
motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlangıcını ve sona ermesini açıklayınız.
11) Veraset ve intikal vergisinde beyanname verme yükümlülüğünü açıklayınız.
12) Veraset ve intikal vergisi tarifesini açıklayınız.
13) Emlak vergisinin temel özelliklerini açıklayınız.
14) Emlak vergisinin konusunu açıklayınız. Bina ve arsa – arazi vergilerinin oran yapılarını
karşılaştırarak açıklayınız.

Cevaplar
1) C
2) A
3) A
4) B
5) D
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