
Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 1 
 

♛ Vergi Hukuku ♛ 

Emeği geçenlere teşekkürler. 

BÜTÜNCÜ ANA BÖLÜM 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  

● GELİR VERGİSİ 

● KURUMLAR VERGİSİ 

 

BİRİNCİ ALT BÖLÜM  

                  GELİR VERGİSİ  

1.GELİR VERGISİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAM VE AÇIKLAMALAR 

                   I. GELİR KAVRAMI  

A. İktisadi Anlamda Gelir Kavramı  

1. Dar Anlamda Gelir Kavramı  

Kişilerin sahip oldukları üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim yeteneği) 

çeşitli üretim faaliyetlerinde kullanılmaları sonucunda elde ettikleri değerlere gelir denir.  Ücret, faiz, 

rant, ve kar dar anlamda gelir içinde yer alır.  Üretim  faktörlerinden bir ya da birkaçının bir karma 

şekilde üretime sokulması gelirin dar anlamda niteliğini değiştirmez. Ör kişinin kendi işyerinde 

çalışarak gelir elde etmesi ücret ile karın iç içe girmiş haliyle gelir oluşturmasıdır  

Bu teoriye göre üretim faktörü sunmaksızın elde edilen menfaatler ve kazançlar gelir sayılmaz.  Bu 

yüzden milli piyangodan çıkan ikramiye veya miras olarak elde edilen değerler gelir olarak kabuk 

edilmez. Önemli olan gelirin nasıl isimlendirildiği   

Ör. Türk vergi sisteminde gelirin ilk 6 unsurunda yer alan emek sermaye birleşimi faaliyetlerinden 

elde edilen gelirler arasında sayılan ticari zirai ve serbest meslek faaliyetlerinin  içinde girişimcilik 

kabiliyeti sabit  olmakla birlikte emek sermaye birleşim oranı  ( birbirine göre ağırlığı) ekseninde 

gelirleri ticari , zirai ve serbest meslek kazancı olarak. Sadece emek faktöründen elde edilen gelirler 

ise ücret, menkul ve gayrimenkul sermayenin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler ise irat olarak 

isimlendirilir. İsimlendirme yapılması bu gelirlerin bir kaynaktan düzenli olarak elde edilmiş gelir olma 

özelliğini etkilemez.  
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2. Geniş Anlamda Gelir(SAFI ARTIŞ TEORISI) 

Kişilerin belirli zaman  dilimi içinde elde ettiği iktisadi kazançlar gelirdir. Bu tanıma  göre gelir kişinin 

belirli devrede tüketimi ile aynı dönemde servetindeki ( mal varlığı ) meydana gelen artışlardır . Safi 

artış teorisi kaynağı ve süreklilik arz edecek şekilde elde edilip edilmediği ilgilenmez.  

      Kaynağı ne olursa olsun ilgili dönemde tüketime ve servet artışına kaynaklık eden tüm gelirler bu 

teoriye göre gelir kapsamında değerlendirilir. Piyango ikramiye , hibe , yardım, nafaka , kumar ve 

bahisler ile yolda bulunan sahipsiz para , hırsızlıktan elde edilen şeyler, rüşvet vb gelir kapsamındadır.  

Formüle edersek 

Gelir= tüketim + - servetteki değişim  

Gelir = Dönem içi tüketim +( Dönem sonu servet değeri-  Dönem başı servet değeri) 

GELIR VERGISI KANUNUNDA GELÜR KAVRAMI 

GVK1 m Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde 

elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.  

GVK2 gelirin unsurları şu şekilde sayılmıştır: 

● Ticari kazançlar  

● Zirai kazançlar  

● Ücretler 

● Serbest meslek kazançları  

● Gayrimenkul sermaye iratları 

● Menkul sermaye iratları 

● Diğer kazanç ve iratlar  

Bu gelir unsurlarından diğer kazanç ve iratlar dışında kalan gelir unsurlarında dar anlamda gelir teorisi 

benimsenmiştir. Diğer kazanç ve iratlarda ise geniş anlamda kazanç teorisi benimsenmiştir.  Gelir 

vergisinde kısmı safi artış teorisi benimsendiği söylenebilir.  

Ç. GELIR GETİREN FAALIYETLERIN KANUNLARCA YASAKLANMASI 

  Gelir getiren faaliyetlerin kanuna ahlaka ve adaba aykırı olmaması genel kuraldır. Kanuna ahlaka 

adaba aykırı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmeyeceği anlamına gelmez .  

Ör. Uyuşturucu satışından elde edilen gelir normal bir ticari faaliyetmiş gibi kabul edilip vergilendirilir. 

GVKm82/2 gereğince ticari veya zirai işletme ile serbest meslek faaliyetlerinin durdurulması veya terk 

edilmesi , henüz başlamadıysa böyle bir faaliyete girişilmemesi ile ihale arttırma eksiltmelerine iştirak 

edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar arızi kazanç sayılır. Bu eylemler aynı zamanda TCK 

acısından birer suçtur . Bunlar için matrak resen taktir yöntemine göre tespit edilerek vergi tarh edilir.  
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II. VERGİYE TABI GELİRİN ÖZELLİKLERİ 

GÜN 1 ve 2. Maddelerine göre  vergiye tabi gelirin özellikleri: 

● Gelirin gerçek kişilerden elde edilmiş olması  

● Gelirin yıllık olması  

● Gelirin elde edilmiş olması  

● Gelirin kanundaki çeşitlerinden olması  

● Gelirin gerçek olması  

● Gelirin unsurlarının safi miktarlar olması  

● Gelirin genel olması  

●  

II.VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ 

A. GELİRİN ŞAHSİ OLMASI 

     GVK Esas itibariyle gerçek kişi durumunda olanların elde ettikleri gelirlerle ilgilenir   vergi mükellefi 

olmak için ehliyet gerekli değildir hak ehliyetine sahip olma yeterlidir .Gelir şahsa bağlı ekonomik bir 

değerdir gelir unsurunun gelir vergisine tabi tutulması ancak bir gerçek kişiye ait olması ile 

mümkündür. şahıs şirketi ortakları gelir vergisi mükellefi olarak kabul edilir kollektif şirket ortakları, 

adi komandit şirket ortakları gelir vergisine tabi tutulur. 

     B. GELİRİN YILLIK OLMASI 

1. Normal hesap dönemi ( takvim yılı) : GVK ya göre gelir bir takvim yılında elde edilen kazanç ve 

iratların safi tutarıdır. 

2.Özel hesap dönemi  : Bazı işletmelerin sürdürdükleri faaliyetler takvim yılına uymayabilir buna özel 

hesap dönemi denir. bu işletmeler faaliyetlerinin en aza indiği ayları Maliye Bakanlığına başvurarak  

dönem sonu olarak kabul ettirir. Otel işletmeleri ve un fabrikaları buna örnek gösterilebilir. 

3.Kısıt hesap dönemi  : Ölüm , iflas , yeniden İşe başlama durumlarında söz konusu olan eksik faaliyet 

süreleri kısıt sap dönemidir.Bu sürede elde edilen gelirler bu yılın yıllık geliri sayılır. 

   C. GELİRİN ELDE EDİLMİŞ OLMASI 

1. Tahsil esası   : Gelirin mal varlığına katılmasıdır 

 

 Nakden  tahsil : Nakit olarak elde edilmesidir 

 Hesaben tahsil : Banka hesabına yatırılmasıdır 

 Aynen tahsil : Hizmet ya da emtia vermek suretiyle ödenmesi. 

    2. Tahakkuk esası:  kazanç ve iratların elde edilmesinde  tahsil esası esas olmakla bazı durumlar  

tahakkuk esasına da bağlanmıştır. Tahakkuk gelirin mahiyet ve tutar itibariyle  kesinleşmesidir. Bu 

esasta veresiye yapılan satış bile deftere yazılır çünkü alacak kesinleşmiştir.   

    D. GELİRİN KANUNDAKİ UNSURLARDAN OLMASI 

   Bir gelirin Gelir vergisine tabi tutulabilmesi için kanunda sayılan   yedi gelir unsurundan birinin 

kapsamına girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tipiklik unsuru oluşmadığı için vergilendirme 

yapılamaz . 
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    E. GELİRİN GERÇEK OLMASI 

   Gelir vergisi sistemi temel prensip olarak , gelirin mükellef tarafından beyan edilen gerçek 

miktarının defter kayıtlarına veya belgelere dayanılarak tespit edilmesi esasını benimsemiştir.Bu esas 

gelirin gerçek olarak tespiti anlamına gelir iki tane istisnası vardır bunlar götürü gider ve götürü 

gelirdir.  

   F. GELİR UNSURLARININ SAFİ MİKTAR OLMASI 

   GVK nın 2. maddesinin      saydığı yedi unsurun aksine hüküm olmadıkça unsurların tespitinde 

gerçek ve safi miktarların dikkate alınacağı belirtilmiştir. Safi miktar Gayri safi hasılatdan giderler 

indirilerek bulunur. 

G.  GELİRİN GENEL OLMASI 

Gelir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır ifadesi ile gelir 

vergisinin üniter sistemi benimsediği anlaşılır. Yani gelir unsurları birbirinden bağımsız olarak 

vergilendirilmez. Bir gelir unsurundan meydana gelen zarar diğer gelir unsurlarının kazanç ve 

iratlarından indirilir  , ( GVK 85) Toplama esası gelirin üniter olmasının doğal bir sonucudur 

 

III. GELİR VERGİSİNİN KONUSU 

   Gelir vergisinin konusunu gerçek kişilerin gelirleri oluştur .Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine 

tâbidir. Ayrıca   Gelir Vergisi Kanunumuza göre Kollektif Şirket ortakları , adi ortaklık ortakları , adi 

komandit şirket ortaklarının gelirleri gelir vergisi kanunun konusuna girer.  

 IV. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEF VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 

A. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 

Gelir vergisinin uygulama alanının tespiti için kullandığı müessese tam mükellefiyet ve dar 

mükellefiyettir. 

      B. MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 

1. Tam mükellefiyet 

Tam mükellefler bir takvim yılında Türkiye içinden ve dışından elde ettikleri kazanç ve iratların 

tamamı üzerinden gelir vergisine tabi tutulan kişilerdir   bu kişilerin Yabancı ülkelerde de benzeri 

vergileri ödemiş olmaları durumunda çifte vergilendirme durumunun oluşmaması için gerekli özen 

gösterilir .  GVK 3 ve 4. Maddelerde hangi gerçek kişilerin tam mükellef olabileceği açıklanmıştır. Bu 

maddelerde tam mükellefiyet genel itibariyle bir kişinin bir ülke ile kurduğu şahsi ilişkiye 

dayandırılmıştır . Sonuç olarak tam mükellefiyette kişisellik ilkesi esas alınmıştır . 
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   a. Türkiye'de yerleşmiş kişiler 

Türkiye'de yerleşmiş sayılma hali ikamet etme ve oturma süresi esaslarına dayanmaktadır. 

   1- Yerleşim yeri Türkiye'de olanlar 

     İkametgahı Türkiye'de olanlar tam mükellef  sayılır vatandaşlık şartı aranmaz. 

   2- Türkiye'de oturanlar 

      Bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar Türkiye'de yerleşmiş 

sayılırlar ve tam mükellef kabul edilirler.Türkiye'den geçici ayrılmalar devamlılık şartını ortadan 

kaldırmaz . 6 aylık oturma süresine bağlanan tam ve dar  mükellefiyet durumlarının örnekleri 15 

baskının 11 sayfasında bulunmaktadır.  

- Gelir Vergisinde Mükellefiyet Çeşitleri :  

 

1)Tam Mükellefiyet :  

Bir takvim yılı içinde, Türkiye’nin içinden ve yurtdışından elde ettiği kazanç ve iratlarin tamamı 

üzerinden GVK ya tabi olan kişilerdir. Tam mükelleflerin yurtdışından elde ettiği gelirlerin vergisinin 

orada ödenmesi , Türkiye açısından etkisizdir, ancak çifte vergilendirmeyi engellemek için yurtdışında 

ödenen vergi TR’de hesaplanan vergiden düşürülür. Kişilerin TR'de beyan edeceği safi kazancın tespiti 

için, o ülkenin kazanç tespit ölçütleri dikkate alınır. Tam Mükellefiyet, genelde kişinin ülkesiyle 

kurduğu şahsi ilişkiye dayalıdır ( ikamet ve vatandaşlık).  

Yerleşim yeri ( ikametgah), kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir,hukuki bağlantısı vardır. Tam 

Mükellefiyette kişinin TC vatandaşı veya yabancı olması önemsizdir, önemli olan ikametin TC de 

olmasıdır, TC de olanlar tam mükellef sayılır.  

Aynı şekilde, 1 yıl içinde TC’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar TC ye yerleşmiş sayılır ve tam 

mükelleftir, geçici ayrılmalar etkilemez.  

Ancak istisnaen, aşağıdaki kişiler 6 aydan fazla TC de otursa da yerleşmiş sayılmaz ve tam mükellef 

olmaz ; Belli ve geçici görev için TC ye gelen ilim,fen adamlari ve uzmanlar / Öğrenim, tedavi, 

dinlenme ve seyahat amacıyla gelenler / Tutukluluk,mahkum, hastalık gibi elinde olmayan nedenlerle 

TC de alikonan veya kalmış olanlar.  

Resmi kurumlar veya merkezi TC'de bulunan teşekküllerin işlerinden dolayı Yabacı ülkede oturan 

Türkler de tam mükelleftir. Bunlar TC'de 1 yıl içinde hiç oturmamış olsa da tam mükelleftir. Yurt 

dışında çalışan ( çalışma izni olan) Türk işçileri, yurtdışında kazandığı gelirler nedeniyle TC'de 

beyanname vermez.  
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2) Dar Mükellefiyet :  

TC'de yerleşmeyen ( ikameti TR'de olmayan veya 6 aydan az oturanlar) TR'den gelir elde eden gerçek 

kişiler dar mükelleftir. Bunlar sadece TR'den kazandığı gelir ve iratlar için beyanname verir, yurtdışı 

gelirleri vergilendirilmez.  

- Gelir Unsurlarının Tespitinde Ticari Kazançlar : 

Ticari faaliyetlerin özellikleri ; Emek ve sermayenin birlikte kullanılması / Devamlılık / Organizasyonlu 

faaliyet / Ticari ve sınai şekilde oluşturulan müessese. 

GVK’ya göre ticari kazanç, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır. Ticari ve sınai 

faaliyette, gelir elde etme amacının bulunması yeterlidir.  

1) Ticari Faaliyet ( Alım-satim ) : Emek ve sermayenin birlikte kullanılarak devamlı 

organizasyonuna dayanan, zirai ve serbest meslek faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetlerdir. 

GVK'ya göre, esnaf faaliyetleri de ticari faaliyet sayılır.  

2) Sınai Faaliyet ( yapım-satim ) : İmalat, üretim işleri sonucunda artık değer yaratma 

faaliyetidir. Yani sınai faaliyet, organizasyon çerçevesinde somut maddeler üzerinde değişiklik 

yapmaktır.  

3) Ticari Kazanç Sayılan Diğer Faaliyetler ( hizmet ) : Ticari ve sınai olmayan otelcilik, nakliye, 

sigorta gibi hizmetlerin organizasyon altında sunulması da ticari kazanç sayılır.  

Mutlak olarak ticari faaliyet kabul edilen faaliyetler şunlardır ; Maden, taş, kireç, kum, tuğla ve kiremit 

işletmek / Coberlik işleri / Özel okul ve hastane işletmek / Gayrimenkul alım satım ve inşaat işleri / 

Kendi nam ve hesabına sürekli olarak menkul kıymet alıp satma işleri / Diş protezi / Satimla veya 

trampayla alınan arazinin 5 yıl içinde parsellenip sonradan satılması / Çiftçiye ait olan ve zirai 

işletmeye dahil olmayan biçerdöver ve traktör işletmek ticari faaliyettir.  

- Ticari Kazancın Tespiti Şekilleri : Bu tespit usulleri, ticari kazancın safi tutarına ulaştırır.  

 

A.VERGİYE TABİ OLAN TİCARİ KAZANÇLAR 

1.Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti 

     Gerçek usulde mükellefin gerçek gayri safi hasılatından gerçek giderlerini çıkartarak ettiği gelirlerin 

safi miktarına ulaşılır.Bu usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri birinci ve ikinci sınıf tüccar 

olarak ayrılırlar.Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına , ikinci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre 

defter tutarak kazançlarını belirlerler. 

    a.Tüccar Sınıfı 

   (1) Tüccar Sınıfının Tespiti 

Defter tutma açısından mükellefler iki sınıfa ayrılır. 

Bilanço esasına göre defter tutacak olan birinci sınıf tüccarlar VUK 177.maddesinde belirtilmiştir. Bu 

maddeye göre işletmelerin statüsü , yıllık alım-satım ve gayrisafi iş hasılatına dayanan iş hacimleri ve 

mükellefin tercihi dikkate alınarak tespit edilir. 
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   (a)İşletmenin Statüsü  

Şirketlerden adi ortaklık hariç tümü birinci sınıf tüccar olarak kabul edildiğinden bilanço esasına göre 

vergilendirilirler.Ancak adi ortaklıklar doğrudan birinci sınıf tüccar sayılmadığından, adi ortaklığın iş 

hacime göre belirlenir.Adi ortaklıklar için bilanço esasına göre defter tutulması mecburiyeti ancak 

ilgili bentlerdeki ölçüler aşıldığı takdirde zorunlu hale gelir.Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel 

kişilerin de bilanço esasına göre defyer tutmaları gerekir.Fakat işlerinin icabı doğrultusunda bilanço 

esası lüzumlu değilse işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir. 

  (b) İş Hacimleri  

Hangi esasa göre defter tutulacağı yıllık üretim dahil alım- satım tutarları,hizmet sunumuna bağlı 

gayrisafi iş hasılatı veya bunların karmasına göre belirlenmektedir.Ayrıva bir kişinin birden fazla 

işletmesi varsa tüccar sınıfının belirlenmesinde tüm işletmelerin iş hacimleri bir bütün olarak dikkate 

alınır. 

   (i) Birinci Sınıf Tüccarlar 

 -Alım-Satım : Satın aldıkları malı olduğu gibi yada işledikten sonra satan ve yıllık alımları tutarı 

190.000 ₺ yi veya yıllık satışlarının tutarı 260.000₺ yi aşanlar.(kuyumcu vb.) 

- Hizmet: Bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 100.000₺ yi aşanlar.(otel vb.) 

- Karma (Alım-Satım + Hizmet) :Alım satım dışındaki gayrisafi hasılatın beş katı ile yıllık satışları tutarı 

toplamı 190.000 ₺ yi aşanlar .(Terzilikle beraber kumaş ticareti gibi ). 

    Adi ortaklıklar için bilanço esasına göre defter tutulması mecburiyeti ancak ilgili bentlerdeki ölçüler 

aşıldığı takdirde zorunlu hale gelir. 

    (ii) İkinci Sınıf Tüccarlar 

 İşletme hesabına göre ticari kazançları belirlenen ikinci sınıf tüccarların kimler olduğu VUK'un 

178.maddesinde açıklanmıştır.Buna göre; 

   - Birinci sınıf tüccar ölçülerinin altında kalanlar 

   - Yeni işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikici sınıf tüccar 

sayılırlar.    

 (c)Mükellefin Tercihi 

Mükellef bilanço esasına göre defter tutmayı tercih ederse yukarıdaki kriterlere bağlı kalmaksızın 

birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına tabi olur. 

Vergi dairesine bildirimde bulunmaya ve izin almalarına gerek yoktur. 

Ancak birinci sınıf tüccar olmayı tercih edebilir. İkinci sınıf tüccar olma konusunda böyle bir tercih 

hakkı yoktur. 
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  (2) Tüccar Sınıfları Arasında Değişme 

   (a) İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş 

İş hacmi bakımından ikinci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde 

söz konusu şartların gerçekleşmesini izleyen hesap döneminden itibaren birinci sınıfa geçerler. 

*İkinci sınıf tüccarın bir hesap dönemine ait iş hacimlerinden (alım veya satım) herhangi biri kanunen 

belirlenen ölçüleri %20 'yi aşan oranda bir artış gösterirse. 

*İkinci sınıf tüccarların arka arkaya iki dönemin iş hacimlerinden herhangi biri kanunda belirtilen 

ölçülerde %20 'ye kadar (%20 'yi geçmeyecek) bir orana kadar fazlalık gösterirse. 

   Alış ve satışlardan herhangi birinde kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde birinci sınıfa 

geçmek için yeterli kabul edilir.Sınıf tespiti yapılırken hem alışlar hem de satışlar açısından ayrı ayrı 

değerlendirilir. 

   (b) Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş 

İş hacmi bakımından birinci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde 

bu şartların gerçekleşmesini izleyen hesap döneminden itibaren ikinci sınıfa geçebilirler. 

 *Birinci sınıf tüccarların bir hesap dönemine ait iş hacminin VUK 177.maddesince tespit edilmiş 

ölçüleri %20 'yi aşan oranda bir düşüklük göstermişse. 

 *Birinci sınıf tüccarların arka arkaya üç dönemin iş hacmi kanunen belirlenen ölçüleri %20 ye kadar 

(%20 'yi geçmemek koşuluyla ) bir düşüklük gösterirse. 

 Kanuni tutarların yıldan yıla artırılması halinde değerlendirmeler her yıl için geçerli olan tutarlara 

göre ilgili yılın tutarı dikkate alınır. 

(b) Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş(ikinci sınıfa düşüş) 

   VUK.md.179: İş hacmi bakımından birinci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara 

uyduğu takdirde bu şartların gerçekleşmesini izleyen hesap döneminden itibaren ikinci sınıfa 

geçebilirler: 

  1-) Birinci sınıf tüccarın bir  hesap dönemine ait iş hacmi md.177’de tespit edilmiş olan ölçüleri 

%20’yi aşan oranda düşüklük göstermişse, 

    ÖRNEK: Öteden beri birinci sınıf tüccar olarak faaliyet gösteren A’nın yıllık alışları tutarı 140.000 TL 

satışları tutarı ise 185.000 TL’dir. 

       Bu durumda tüccar A’nın alışları birinci sınıf tüccarlar için belirtilen kanuni alış ölçüsü olan 

190.000 TL’nin satışlar kanuni satış ölçüsü olan 260.000 TL’nin %20’sini aşan ölçüde düşüklük 

göstermiştir. Kanunda belirtilen ölçülere göre alışlar %26, satışlar %29 oranında düşüklük 

gösterdiğinden mükellef A, gelecek yıldan itibaren ikinci sınıf tüccar kabul edilip buna göre defter 

tutacaktır. 

       Yukarıdaki örnekte alışlar aynı kalmak koşuluyla satışlar 230.000 TL olsaydı kanuni ölçülere göre 

(alışlarda %26’lık bir düşüş olmasına karşın)  satışlarda %12’lik bir düşüş olacaktı. Bu durumda her iki 

iş hacminde birlikte, kanunda belirtilen ölçüden %20’den fazla düşüş olmadığı için (sadece alışlarda 

düşüklük gerçekleşmiş satışlarda gerçekleşmemiş olduğundan) mükellef ikinci sınıfa geçemeyecektir. 
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2-) Birinci sınıf tüccarın arka arkaya üç dönemin iş hacmi kanunen belirlenen ölçüleri   %20’ye 

kadar(%20’yi geçmemek koşuluyla) bir düşüklük gösterirse. 

        ÖRNEK: Birinci sınıf tüccar N’nin yıllara göre iş hacmi aşağıda verilmiştir. 

 

YILLAR         ALIŞLAR(TL)      SATIŞLAR(TL) 

Birinci             160.000                230.000 

İkinci               170.000                240.000 

Üçüncü           180.000               250.000 

 

Yıllar ~        BİRİNCİ       İKİNCİ         ÜÇÜNCÜ 

Alışlardaki~      %16            %11               %5 

değişim 

_____________________________________ 

Alışlar  ~             az                 az                 az 

%20’den     düşüklük      düşüklük     düşüklük 

_____________________________________ 

Satışlardaki ~      %12             %8             %4 

değişim 

_____________________________________ 

Satışlar ~           az                 az                az 

%20’den      düşüklük      düşüklük    düşüklük 

_____________________________________ 

      Bu durumda tüccar N’nin alış ve satışlarındaki düşüklük, hiçbir yıl kanunda belirtilen sınırlara göre 

%20’yi aşacak oranda düşüklük göstermemiştir. Ancak, yükümlünün hem alışları , hem de satışları üç 

dönem arka arkaya %20’yi aşmamak üzere düşüklük göstermiştir.  O halde, mükellef dördüncü 

yılbaşından itibaren ikinci sınıf tüccar kabul edilecektir. 

 

Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespit Usulü 

     Birinci sınıf tüccarlar ticari kazançlarını bilanço esasına göre tespit ederler. 

Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle düzenlenmiş 

bir tablosudur(VUK.md.192). Böylece, ticari kazancını bilanço esasına göre tespit edenler, 

işletmeleriyle ilgili bu bilgilerini açık ve net olarak görebilirler. 

     Bilanço esasında kazancın oluşabilmesi için esas sermayeyi aşan bir değer fazlasının varlığı şarttır. 

 

    1-) Bilanço Esasında Tutulacak Defterler 

 

Bilanço esasına göre ticari kazancın tespiti noterden tasdikli defterlerin tutulması suratiyle yapılır. Bu 

esasa göre defter tutmak zorunda olanlar VUK.md. 182’de belirtilen defterleri tutarlar. Bu defterler; 

          ~yevmiye defteri 

          ~defter-i kebir 

          ~envanter defteridir. 

Mükellef imalatçı ise ayrıca imalat defteri, depo işletiyorsa ambar defteri , ücret karşılığı yapılan bitim 

işleri için bitim işleri defteri vb. tutmak zorundadır. 
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2-) Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespitinde İzlenen Yol 

 

     Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kazançlarını iki şekilde tespit ederler. Bu iki yol 

hesaplama yöntemi itibariyle birbirinden farklı olmasına rağmen, aynı sonucu verirler. 

       a-) Dönem başı ve dönem sonu özsermaye karşılaştırılması yoluyla tespiti 

       Bilançolar uygulamada ticari ve mali olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Ticari bilançolar 

işletmelerin ekonomik gücünü gösterirken, mali bilançolar ticari bilançoların mali kanunlara göre 

düzenlenmiş şekli olmaktadır. Bu çerçevede Ticaret kanunu ve diğer ilgili kanunlardaki ticari 

hükümlere göre düzenlenen bilançolara ticari bilançolar, vergi hukuku kurallarına göre düzenlenen 

bilançolara ise mali bilançolar denmektedir. Her iki bilanço hizmet ettikleri amaç yönünden 

birbirinden ayrılmaktadır. Vergi bilançosu da denen mali bilançonun dar anlamda nihai amacı, vergi 

matrahının tespitidir. 

Ticari kazanç vergi kanunları hükümlerine göre çıkarılmış mali bilançolara dayanıp, hesap dönemi 

sonu ile başındaki bilançolara göre hesaplanan öz sermayelerin karşılaştırılması yoluyla 

bulunur(GVK.md.38). Özsermaye aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup, mükellefin öz varlığını 

ifade eder(VUK.md.192). Hesap dönemi sonundaki öz sermayenin dönem başındaki öz sermayeye 

göre fazla olan kısmı(olumlu fark) o dönemin ticari kazancı sayılır. Tersi durumda, yani hesap dönemi 

sonundaki öz sermayenin dönem başındaki öz sermayeye göre eksik olan kısmı(olumsuz fark) ticari 

zararı gösterir. 

 

ÖRNEK: Mükellef M’nin medikal cihazlar satan bir işyeri olup, dönem başı aktif toplamı 47.000 TL ve 

borç 12.000 TL’dir; dönem sonu aktif toplamı ise 74.000 TL ve borç 7.500 TL’dir. Ayrıca dönem içinde 

işletmeden kişisel için 4.530 TL para çekmiş ve bu tutar kayıtlarda giderleştirilmiştir. Diğer taraftan da 

kendi üzerine kayıtlı olan ve değeri 15.000 TL olan bir taşıtı işletmenin kullanımına vermiş ve 

envanterine geçirmiştir. 

Buna göre ticari işletmenin vergiye tabi safi kazancı tutarı şu şekilde hesaplanacaktır: 

 

 

Dönem sonu öz sermaye: 

74.000-7.500=66.500 

Dönem başı öz sermaye: 

47.000-12.000=35.000 

Öz sermaye farkı: 

66.000-35.000=31.500 

 

(-)işletmeye ilave olunan değer: 15.000 

(+)işletmeden çekilen değer: 4.530 

 

Vergiye tabi safi kazanç: 

31.500-15.000+4530=21.030 
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   b-)Gelir Tablosu Yoluyla Tespiti 

  Mükellefin muhasebe kayıtlarına dayanarak elde ettiği bilanço, kar ve zarar cetvelinde işletmenin 

yıllık ticari kazancı ve zararını gösterir. Muhasebe kayıtlarından hareketle bulunan ticari kazanç, öz 

sermayelerin karşılaştırılması suretiyle bulunan kazanca eşit olur. 

  Muhasebe kayıtları vergi kanunlarına uygun olarak tutulmamışsa, bilançoda gözüken ticari kazancın 

içerisinde kanunen kabul edilmeyen giderler veya vergiye tabi olmayan gelirler bulunabilir. Bu 

durumda ticari kazançla vergiye esas kazanç aynı olmaz. Vergiye esas kazanca yani vergiye tabi 

matraha ulaşabilmek için, bulunan ticari kazanca kanunen kabul edilmeyen giderlerin evlenilmesi, 

vergiye tabi olmayan gelirlerin düşülmesi gerekir. 

 

      3-) Bilanço Esnasında Kazancın Tespitinde Endlasyon Düzeltmesi 

 

   İşletmelerin bilançolarında parasal ve parasal olmayan kalemler bulunur. Parasal olmayan 

kalemlerin fiyat artışlarına bağlı olarak değerlerini korumaları ve satın alma güçlerini muhafaza 

etmeleri özelliği işletmelerin gerçekte kazanç elde etmedikleri halde gerçek dışı(fiktif) kazançların 

ortaya çıkmasına neden olur. 

Enflasyon düzeltmesiyle, enflasyonun hızına bağlı olarak gerçek değerlerini yansıtmaktan uzaklaşan 

bilançodaki kalemler gerçek değerlerine kavuşturulur. Böylelikle mükelleflerin kar/zarar durumları 

gerçek seviyelerine döndürülür ve gerçek olmayan(fiktif) kazançtan vergi almanın önüne geçilmiş 

olur. 

   Enflasyon düzeltmesi, yapılabilmesi belli şartlara bağlanmıştır(VUK mük. md.298).Bu şartlar: 

       1-) kazancın bilanço usulüne göre tespit edilmesi 

       2-) fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan dönem de dahil son üç hesap dönemi itibariyle 

toplam %100’den fazla olması ve 

       3-) fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olmasıdır. 

%100 veya %10’a ilişkin şartların her ikisi birlikte gerçekleşmediğinde o yıl için enflasyon düzeltmesi 

uygulanmaz. 

 

 

 

    c-)İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespit Usulü 

 

    İşletme hesabı: Bilanço usulündeki mal hesabı ile gelir/gider hesabının aynı hesap üzerinde takip 

edilmesidir. 

    İkinci sınıf tüccarlar için gerçek usulde ticari kazancın tespiti işletme hesabı esasına göre yapılır. 

İşletme hesabı esası hasılat ve giderlerin ayrı ayrı ve tarih sırasıyla kaydedilmesini gerektiren bir 

muhasebe sistemidir. Bu esasa göre ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile 

giderler arasındaki olumlu farktır(GVK.md.39). Bu usulde ticari kazancın tespiti bilanço hesabında 

olduğu gibi defter tutularak gerçekleştirilir. Kazancın tespitine esas olan defter ‘işletme hesabı 

defteri’dir. 

        Mal ticareti ile uğraşan ticari işletmeler, hesap dönemi başındaki mal mevcudunun değerini ve 

hesap dönemi içinde satın alınan malın değeri ile yapılan çeşitli giderleri tablonun gider tarafına; 

hesap dönemi içinde satılan malın değeri ile hizmet karşılığı vb. alınan paralar ile hesap dönemi 
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sonundaki mal mevcudunun değeri tablonun gelir tarafına yazılır. Bu hesap özetinin gelir tarafının 

toplamı, gider tarafının toplamından fazla ise kar, az ise zarar var demektir. 

ÖRNEK: Mal alım-satım faaliyetiyle uğraşan mükellef A’nın işletme hesabı defterinin incelenmesinden 

satın aldığı malların tutarının 20.000 TL, peşin ve vadeli olmak üzere sattığı toplam mal tutarının 

65.000 TL, işletmede kayıtlı kamyonun kiraya verilmesinden dolayı 10.000 TL gelir elde etmiştir. 

Dönem içinde yapılan gider 5.000 TL, mal mevcudunun dönem başındaki değerlerinin 40.000 TL, 

dönem sonu değerinin 12.000 TL olduğu tespit edilmiştir. 

 

  MÜKELLEF A'nın İŞLETME HESABI ÖZETİ 

 

    GİDER 

Dönme başı mal mevcudu değeri     ~40.000 

Dönem içinde alınan malların değeri~20.000 

Dönem içi genel giderler tutarı.        ~ 5.000 

Toplam                                                 ~ 65.000 

Kazanç                                                ~ 22.000 

GENEL TOPLAM                                 ~87.000 

 

    GELİR 

Dönem içi satış geliri                         ~65.000 

Diğer gelirler                                      ~10.000 

Dönem sonu mal mevcudu değeri  ~12.000 

GENEL TOPLAM                                ~87.000 

 

   d-) Bilanço ve İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespitinde Gelirler(Hasılat) 

       Gerek bilanço gerek İşletme hesabı açısından ticari işletmenin gelirleri, satılan mal bedelleri veya 

yapılan hizmet karşılığı tahsil edilen nakdi , ayni ve para ile ölçülebilen değerlerle tahakkuk eden 

alacaklar ile İşletme faaliyetinden elde edilen diğer gelirlerden oluşmakta olduğu görülmektedir(VUK 

md.194/2, GVK. 39/1) 

 

    e-) Bilanço ve İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespitinde Giderler 

       Bilanço ve İşletme hesabı esasına göre kazancın tespiti giderleri gayri safi gelirden düşülmesine 

dayanmaktadır. İşletmeler yönünden giderlerin temel fonksiyonu gelir elde etme amacının 

gerçleştirebilme kabiliyetidir. 

           1-) Safi Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler 

    GVK md.40’da belirtilmiş olan bu giderler kanunen kabul edilen gider niteliğindedir. Bu durumda 

ilgili md’de yer almayan veya iligili md’de yer almakla birlikte kabuledilebilirlik sınırını aşan giderler 

kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olup, alınmışlar ise ticari kazanca ilave edilirler. 

     Kanunen kabul edilen giderlerde genelde ortak noktalar, yapılan giderlerin işle ilgisinin açık ve 

kazancın elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olmalarıdır. Gider olarak yazılabilmesi 

için kazancın elde edilmesiyle yapılan gider arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Hangi tür giderlerin 

kanunen kabul edilen gider niteliğinde olduğu net ve kesin olarak bilinmesi gerekir. Bu gider kalemleri 

GVK md. 40’ da sıralanmıştır. 

***İndirilebilmesi Ödeme veya Tahakkuka Bağlı Giderler 
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i. Tahakkuka bağlı harcamalar: 
 
•Ticari kazancın elde edilmesi ve sürekliliğin sağlanması için yapılan genel giderler: İşyeriyle ilgili 
ısıtma,aydınlatma,haberleşme,ulaşım,kira,temizlik,kırtasiye,muhasebe,reklam,huzur 
hakları,sigorta,üretim ücreti dışında çalışan personel ücretleri ilan, duyurular ve pazarlama giderleri 
gibi doğrudan maliyete girmeyen giderlere genel giderler denir. Bunların fiş ya da fatura olarak 
belgelendirilmesi gerekir. Bazı özellik taşıyan genel giderler ise yurt dışında belgelenemeyen genel 
giderler ve birden fazla takvim yılına yayılan taahhüt niteliğindeki inşaat ve onarım işlerinde veya bu 
işlerle diğer işlerin birlikte yapılması hallerinde ortak genel giderlerdir.  
•Sosyal giderler: İşçi ve hizmetlilerin yeme içme ve barınma giderleridir.  
•Tedavi ve ilaç giderleri: İşçi ve hizmetlilerin ilaç ve tedavi giderleridir.  
•Giyim giderleri: Elbise,iş tulumu,eldiven,başlık vb için yapılan giderler.  
•Seyahat ve konaklama giderleri:Yapılan gider işle ilgili olmalıdır.  
•Taşıtların Gİderleri: İşletmeler yürüttükleri ticari faaliyetle ilgili olarak işletmeye dahil veya kiralama 
yoluyla elde etmiş oldukları taşıtlara ait akaryakıt,akü,lastik,tamit vb. cari giderleri hasılattan 
indirebilirler. İşletmede kullanılması ve işletmeye dahil olması şartıyla. İşletmeye kayıtlı olmayan veya 
kiralama yoluyla elde edilmemiş taşıylar bütünüyle işletmede kullanılsa bile giderlerini indirmek 
mümkün olmayacaktır.  
•Amortismanlar: İktisadi kıtmetin belirli bir dönemde (bir yılda) değerin meydana gelen düşüşün 
belirli esaslar çerçevesinde yıllar itibariyle gider olarak yazılmasına yani kazançtan düşülmesine imkan 
veren bir sistemdir. İşletmeye dahil bir iktisadi kıymet için amortisman ayrılabilmesi bazı şartlara 
bağlıdır. Bunlar : İktisadi kıymetin işletmeye dahil olması, iktisadi kıymetin işletmede birden fazla yıl 
kullanılması, iktisadi kıymetin aşınma ve yıpranmaya veya değer kaybına uğramaya elverişli olması ve 
iktisadi kıymetin değeri belirli bir parasal tutarı aşması gerekliliğidir. Boş arazi ve arsalar ile alım 
satıma konu olan makine ve teçhizat gibi değerler için amortisman ayrılmaz 
. 
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•Katma değer vergisi kanununa göre indirilemeyecek KDV: İndirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet 
eden katma değer vergilerinim gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre 
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaktadır.  
 

ii. İndirilmesi Ödeme Şartına Bağlı Giderler: 
 
•Ödenen Sosyal Güvenlik Primleri 
-İşletme Sahibinin Kendisi İçin Ödenen Sosyal Güvenlik Pirimleri : Sosyal sigortalar ve genel sağlık 
sigortası kanununa göre gelir vergisi bakımından indirim konusu olarak dikkate alınır.  
-İşçiler İçin Ödenen Sosyal Güvenlik Primleri : Sigorta primleri ve emekli aidatlarıdır.  
•Ödenen zarar ziyan tazminatlar: 3 şart gerekli. İşle ilgili olmalı,karşı tarafa verilen zarara karşılığı 
ödenmesi ve bir kanun hükmünei,ilama veya bir sözleşmeye dayanmasıdır. Buradaki zarar faaliyet 
zararı olmayıp haksız fiiller sonucu ortaya çıkan zararı ifade eder. Ör: nakliyecilikle uğraşan 
mükellefin,nakliye sırasında taşıdığı malın trafik kazası sonucunda hasar görmesi nedeniyle zarar 
gören tarafa mahkeme ilamına dayanarak ödediği tazminat,ödediği yılda gider olarak yazılabilir. 
Ancak işletme sahibinin kişisel kusurundan ileri gelen zarar ziyan ve tazminatlar gider olarak kabul 
edilemez. Ör:eczacının verdiği yanlış ilaç nedeniyle ödemek zorunda kaldığı tazminatlar gider olarak 
kabul edilemez.  
 

iii. İşletmeyle İlgili Ödenen, Vergi, Resim ve Harçlar: 

İşletme ile ilgili olmak koşulu ile; bina, arazi, gider, tüketim, damga, belediye vergileri, harçlar ve 

kaydiyeler gibi aynı vergi, resim ve harçlar ticari kazancın tespitine gider olarak yazılabilir. 

Gayrimenkul, taşıt ( motorlu taşıtlar vergisinin 1 sayılı tarifesindekilerin bu vergileri hariç), Makineler 

de gösterilebilir. maliyet bedeline intikal ettirilmesi; giderleştirme amortisman esaslarına göre yapılır. 

MTV Kanunu'ndaki II sayılı tarifede yer alan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri 

ve IV sayılı tarifelerde yer almakla birlikte ticari amaçla kullanılan, uçak ve helikopter ile taşıt kiralama 

faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar için (ödenen) motorlu taşıtlar 

vergisi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir (MTV md. 14)  

       iv. İşverenlerce İşveren Sendikasına Ödenen Aidatlar; 

İşverenlerin Sendikalar Kanunu hükümlerine göre, sendikalara bir ayda ödedikleri aidatın tutarı, 

işverene bağlı işyerlerinde çalışan işçilere bir günde ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını 

aşmaması ve ilgili bulunduğu yılda fiilen ödenmiş olması koşuluyla ticari kazancın tespitinde gider 

olarak dikkate alınır. İlgili yılda ödenmeyen aidatlar, takip eden yıllardaki ticari kazancın tespitinde 

gider olarak yazılmaz.  

v.Bireysel Emeklilik Sistemine Ücretliler Adına ödenen Katkı Paylar; 

işverenler tarafında, istemeleri halinde ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 

payları gider olarak dikkate alınabilir (GVK. md. 409). bir sınır getirilmiştir. Buna göre; indirim konusu 

yapılacak ödemelerin toplamı, ödemelerin toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin 

%15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. 

 

 

 



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 15 
 

vi. Ödenen İşsizlik Sigortası Primleri; 

Prime esas aylık brüt ücretleri üzerinden %2 işveren payı hesaplanacaktır. 

vii. Gıda Bankalarına Bağışlanan malların maliyet bedeli: 

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, 

temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli kazanç tespit edilirken indirilecektir. 

viii. İşbaşı Eğitim Programlarından Faydalananlara İşverenlerce Fiilen Ödenen Tutarlar: 

İşsizlerin daha önceden öğrendikleri teorik bilgileri uygulama yaparak geliştirmelerini ve mesleki 

deneyim kazanmalarını sağlayan, temel şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesine yönelik 

programlardır.  

Bu programdan: 

4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortaları Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az 

iki sigortalı çalışanı bulunan, 

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının %50’nin 

altında olduğu iktisadi teşekkülleryararlanabilmektedirler. 

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı 

yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar gider olarak yazılır. Ancak bu kapsamda işverenler 

tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibariyle indirim 

konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz (GVK md. 40/101). 

Eğer katılımcılara aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşan tutarda bir ödeme yapılmışsa 

aşan kısım gider yapılamaz.  

Bu kapsamda işbaşı eğitim programlarından faydalananlara yapılan ödemelerin gider yazılabilmesi 

için; 

Bu programın Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenmiş olması, 

Programın ilgili mevzuata belirtilen koşulları taşıyor olması, 

Çalışana bu çerçevede işverence fiilen ödeme yapılmış olması, 

Bu ödemenin ücret olarak giderleştirilmemiş olması gerekir. 

(2) Safi Kazancın Tespitinde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 

Gelir Vergisi Kanununda işletme sahibinin bazı ödemelerini gider olarak kabul etmemiş ve gayrisafi 

gelirden indirilmeyeceğini hükme bağlamıştır. GVK’nin 41. maddesinde belirtilen işletme ya da 

teşebbüs sahibi deyimi, bütün şahıs işletmelerinin sahiplerini, adi ortaklık ortaklarıyla, kollektif şirket 

ortakları, adi ve sermayesi paylara bölünmüş şirketin komandite ortaklarını kapsar. 
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GVK’nın 41. maddesine göre gider kabul edilmeyen ödemeler sayfa 33’deki tabloda gösterilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununa Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler kapsamında yer alan aşağıdaki unsurlar bie ödeme yasağı değil, 

indirim yasağını ifade etmektedir. 

(aa) Kanunun Kabul Ettiği Sınırları Aşan Tutarlar  

GVK’ya göre kazancın tespitinde tür olarak indirilecek giderlere yer verilmekle birlikte bazıları için 

sınırlar öngörülmüştür. Öngörülen sınırı aşan kısımların ticari kazancın tespitinde gider olarak 

indirilmesi mümkün değildir.  

(bb) Teşebbüs Sahibi ile Eş ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Paralar veya Ayın Olarak Aldıkları 

Sair Değerler  

İşletmeden karşılıksız olarak çekilen para ve ayınları masraf olarak kabul edilmez. Çünkü bu tür 

işlemler, işletmenin normal faaliyeti dışında olan muamelelerdir. Çekilen değerler karşılığı işletmeye 

herhangi bir para veya mal ilave edilmemiştir.  

(cc) Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, 

İkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar 

İşletme sahibinin kendisinin ayrıca ticari kazançtan ücret adı altında bir pay alması faaliyetin özüne 

ters düşer. Eş ve küçük çocukları için ödenen ücretleri de aynı biçimde yorumlamak gerekirse de 

kanun yapılabilecek muvazaalı hareketleri önlemek için onlar için de sınırlama getirmiştir. Bu şartlar 

altında, küçük çocuk kapsamı dışında kalan çocukların işletmeden aldıkları aylıklar, ücretler, 

ikramiyeler, komisyon ve tazminatların gider olarak dikkate alınmasına engel bir durum 

bulunmamaktadır.  

(dd) Teşebbüs Sahibinin, Eşinin ve Küçük Çocuklarının İşletmedeki Cari Hesap veya Alacakları 

Üzerinden Yürütülecek Faizler  

Bazı durumlarda işletme sahipleri kazanç yerine sermaye olarak koymaları gereken tutarı işletmeye 

borç vererek ve buna faiz yürüterek matrah aşınmasına sebebiyet verebilmektedirler. Kanun koyucu 

bu hususu dikkate alarak önlem mahiyetinde gider yazmaya yasaklama getirmiştir. Buna göre, işletme 

sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmeden olan her türlü alacaklarına faiz yürütülürse bunlar 

gider olarak kabul edilmez. 
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Örneğin: İşletmeye kayıtlı bir aracın trafik kurallarını ihlal nedeniyle verilen trafik para cezası 

kazançtan indirilmeyecektir. Kısacası kamusal tazminat ve cezalar indirim konusu yapılamaz. 

 Kiralama yoluyla edinenler de dahil olmak üzere işletmede kayıtlı olan yat, tekne, sürat 

teknesi gibi motorlu deniz araçları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından İşletmenin 

esas faaliyet konusu ile ilgili yada işletmenin esas faaliyet konusu bakımından işlemin 

yönetilmesi izin zorunluluk taşıyanların gider ve amortismanları kazanç tespit edilirken 

indirilir. 

 İşletmenin telefon, elektrik veya doğalgaz bedelini zamanında ödememesi halinde 

ödenecek gecikme zam veya faiz ödemeleri gider olarak yazılabilir. Çünkü, bu zam veya 

faizler, özel hukuk hükümlerine göre oluşturulan sözleşmeden kaynaklanan ödeme 

niteliğindedir. 

 Tütün ve tütün mamullerine yönelik olarak gerçekleştirilen ilan ve reklamlara ilişkin 

giderler gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilemez. 

 İşletmelere borç olarak kullanılan yabancı kaynakların öz kaynaklarını aşan kısmına 

münhasır olmak üzere, faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı adı altında yapılan 

gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u aşmamak üzere BK tarafından 
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kararlaştırılacak kısmı gider olarak düşürülmeyecektir. Ancak bu sınırlama yatırım 

maliyetine eklenen yabancı kaynaklara ilişkin finansal giderler için geçerlidir. 

 Basın radyo veya TV yayınları dolayısıyla doğan maddi tazminat ve manevi tazminatlar 

gider olarak dikkate alınmaz. 

DİĞER KANUNLARA GÖRE KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

 Katma Değer Vergisi 

 Motorlu Taşıtlar Vergisi 

o Bu araçlardan ticari nakliyecilik amacıyla kullanılanların yada kiralama faliyeti 

çerçevesinde kiraya verilenlerin MTV’si kazancın tespitinde gider olarak dikkate 

alınır. 

 Yurtdışından TR’ye yönelik yayın yapan radyo ve TV kuruluşlara verilen reklam ve 

bedelleri vergi matrahından düşülemez. 

 Özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi gider olarak kaydedilemez. 

TİCARİ BİLANÇO VE KARDAN MALİ BİLONÇO VE KARA GEÇİŞ 

 Bilançoların uygulamada ticari ve mali bilanço olmak üzere iki bilanço vardır. Ancak 

vergilendirme açısından asıl olan mali bilançodur. Çünkü bu bilanço ile vergi kanunlarına 

göre belirlenmesi istenen kazanca ulaşılmaktadır. Bu nedenle vergi kanunlarına göre 

bulunan kazanç vergi matrahının tespitine yöneliktir. 

 Ticari bilançolarda ise bir taraftan ticari faaliyetle ilgili olmakla beraber giderken içinde 

vergi kanunlarına göre kanunun kabul edilmeyen giderlere yer verilirken, diğer taraftan 

vergiden istisna kazançların hasılatın içinde yer alması söz konusudur. Ticari bilançodan 

mali bilançoya ulaşmak için, ticari bilanço üzerinde şartlara göre ilave ve indirimler 

yapmak gerekir. 

KAZANCIN TESPİTİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN FAALİYETLER 

 Bazı faaliyetler vardır ki, kazançların yıllık sefi miktarının bulunması genel tespit 

biçimindem farklılaşmıştır. 

o Taahhüt niteliğinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ticari kazancın 

tespiti. 

 Konusu inşaat olan işlemler faaliyetlerini taahhüt niteliğinde gerçekleştirebilirler. Yıllara 

yaygın taahhüt niteliğindeki inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazancın tespiti G.V.K 

m.42’de açıklanmıştır. 

 İnşaat ve onarım faaliyeti aynı yıl içerisinde bitiyorsa, bu durumda ticari kazancın tespiti 

genel esaslara göre yapılır. Bir yıldan kısa sürse bile kış ayı takvim yılını ilgilendiren 

inşaatlar birden fazla yıl süren inşaat olarak değerlendirilir. Buna göre dönem başı işin 

başlangıcı, dönem sonu işin bitişi esas alınmaktadır. 

ULUSLARARASI ULAŞTIRMA İŞLERİNDE TİCARİ KAZANÇ TESPİTİ 

 Yabancı ulaştırma işletmelerinin bir hesap döneminde elde ettikleri gayrı safi hasılata 

ortalama emsal oranları uygulanarak ticari kazançları tespit edilen yeni, yabancı ulaştırma 

işlerinde safi kazanç, gayrisafi kazancın belirli bir yüzdesi olarak bulunan tutar olacaktır. 

Oran olarak; deniz ulaştırması %15 , kara ulaştırması %12, hava ulaştırması %5 

TİCARİ KAZANCIN BASİT USULDE TESPİTİ 

 Bazı mesleklere sahip olan sosyo-kültürel durumları gerçek usul de vergilendirmenin 

gereklerini tümüyle yerine getirmekten uzaktır. Bunlar bakkal, kasap gibi küçük ticaret 

erbabıyla tamirci terzi gibi faaliyetleri sermayeden çok emeğe dayanan küçük esnaf 

erbaplarıdır. Bunlar için G.V.K. basit usulde vergilendirileceğini öngörmüştür. 
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 Basit usule göre defter tutulması söz konusu değildir. Basit usulde ticari kazanç, bir hesap 

dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki 

olumlu farktan oluşan hasılatın alış ve giderler bir belgeye bağlanmak zorundadır. 

GVK da basit usulü düzenleyen maddenin gerekçesinde kazancın bu şekilde tespiti sırasında 

işletmede kullanılan sabit kıymetler üzerinden amortisman ayrılmayacağı ve doğrudan gider 

yapılmayacağı belirtilmiştir. Ancak ödeme kaydedici cihazlarının alış bedelini kazancın tespitinde 

doğrudan gider yazabilir. 

Kazanç beyanname aracılığıyla vergi dairesine bildirilir . Basit usulde  vergilendirilenler hasılatları ve 

satılan malların alış belgelerini istenildiğinde ibraz etmek üzere dosyalarda toplamak ya da biriktirmek 

zorundadır. Ancak bu mükellefler basit usule tabi olmanın şartlarını yıl içinde kaybetmeleri halinde 

izleyen takvim yılından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.  

Basit usule tabi mükelleflere tanınan farklılıkları şöyle sıralayabiliriz 

 Defter tutmazlar. 

 Vergi tevkifatı yapmaz ve muhtasar beyanname vermezler 

 Geçici vergiye tabi değildirler 

 KDV mükellefiyetleri yoktur. 

 Kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin alış ve satışını dikkate almazlar. 

 Kullandiklari sabit kıymetler için gider yazamazlar ve amortismana tabi tutulamazlar. 

 Aldıkları ve verdikleri belgelerin kayıtları dilerlerse bağlı oldukları meslek odaları aracılığıyla 

dilerlerse meslek mensuplarına tutturabilirler ya da kendileri de tutabilirler. 

 

Basit usule tabi olmanın şartları 

 

Ticarî kazanç elde eden yükümlülerin basit usule tabi olabilmeleri için kanunun belirttiği şartları 

taşımaları gerekir. 

Bu şartlar kanunda Genel,özel ve mutlak olmak üzere üç kısma ayrılır. 

1. Genel şartlar: üç tanedir. Ticarî faaliyetini basit usulde tespit etmeyi düşünen bir mükellef bu üç 

şarttan her birini aynı anda sağlaması gerekir. 

 # Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak  

 # işyerinin yıllık kira bedelinin belirli sınırı aşmaması 

 #Ticari , zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde vergiye tabi olmamak  

 

2.Özel şartlar:  Basit usule tabi olabilmesi için genel şartların tamamını taşıması yanında faaliyetin 

türüne uygun olarak kanunda belirtilmiş iş hacmi sınırlarını da aşmamış olması gerekir. 

3.Basit usulde vergilendirilme dışında olmamak 

Basit usulde vergilemeden yararlanabilmek için aşağıda yazılı olan kişilerden olmamak ya da 

faaliyetlerle uğraşmamak gerekir.  
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**** Kanuna göre basit usul dışına çıkartılanlar**** 

 Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları  

 İkrazat  işleriyle uğraşanlar 

 Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar  

 Gelir vergisi uygulaması açısından 94. Madde uyarınca tevkifat yapma kapsamında belirtilen 

vergi sorumlularına karşı inşaat ve onarma isini taahhüt edenler ile bu işleri taahhüt eden 

müteahhitlere karşı derece derece taahhüdatta bulunanlar  

 Sigorta prodüktörleri  

 Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere aracılık edenler  

 Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğrasanlar 

 Aracılık işi yapanlar  

 Maden işletmeleri taş ve kireç ocakları kum ve çakıl istihsal yerleri tuğla ve kiremit harmanları 

işletenler  

 Şehirlerarası yolcu veya yük taşımacılığı yapanlar 

 Treyler çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri 

Bakanlar kurulunca basit usul dışına çıkartılanlar: 

 Mal alıp satanlar ile yapıp  satanlar basit usulden yararlanamazken sadece hizmet işletmeleri 

basit usulden yararlanabilir. 

 Adi ortaklıklarda basit usule tabi olma şartlarının belirlenmesi: 

 Genelde ortaklıklar birinci sınıf tüccar olarak kabul edilirken adi ortaklıklar bunun dışında 

tutulmustur. 

 Adi ortaklık halinde çalışanların aynı zamanda şahsi bir işle uğraşmaları durumunda; şahsi 

işine ait ölçülere ortaklıklardan payına düşen kısım eklenerek basit usule tabi olmanın şartları 

aşılıp  aşılmadığına bakılır. Diğer taraftan ortaklıklarda ortaklardan birinin gerçek usule tabi 

olması halinde diğer ortaklarda gerçek usule tabi hale getirir. 

Basit usulden gerçek usule geçiş: 

  Basit usule tabi olmanın şartlarından birini takvim yılı içinde kaybedenler ertesi takvim yılı 

başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

 Basit usul şartlarına tabi olanlardan bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile 

bildirenler bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı 

başından yeni işe başlayanlar ise baslama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

 Yapılan denetimlerde basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler bu hususun 

kendilerine tebliğ tarihini takip eden ay başından itibaren işletme hesabı esasına göre defter 

tutmak kaydı ile gerçek usulde vergilendirilirler. 

 

Gerçek usulden basit usule geçiş: 

  Gerçek usulde vergilendirilenler mükellefler de kanunda belirtilen şartları sağlamaları 

halinde basit usule geçebilirler. 

 Şartlar 

 Basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca sağlanması 

 Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin basit usule tabi olmanın özel şartlarında 

belirtilen hadlerden  düşük olması  
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 Yazılı talepte bulunması 

 Gerçek usulde vergilendirilenler ile basit usulün şartlarını kaybeden mükelleflerin işin terk 

edilmesi veya eş veya çocuklara devredilmesi hallerinde ilgisine göre terk veya devir tarihini 

takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir. 

B.TİCARİ KAZANÇLARDA MUAFLIK VE İSTİSNALAR 

   1.Ticari Kazançlarda Muaflıklar 

    a.Esnaf Muaflığı 

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki tanıma uyan esnaf gelir vergisi açısından muaf tutulmuştur.(GVK. M.94) 

    (1)Esnaf Muaflığı Şartları 

Bir ticaret ve sanat erbabının esnaf muaflığından yararlanabilmesi için kanun genel ve özel şartların 

aynı anda gerçekleşmiş olmasını hükme bağlamıştır.(GVK. M.9)   

     (a)Genel Şartlar 

-Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak 

-Faaliyetini gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık gösterecek biçimde yapmamak 

(b)Özel Şartlar(GVK. M. 9) 

  - Gezici perakende ticaret erbabı(motorlu taşıt kullanmayanlar) 

  -Gezici küçük sanatkarlar(bir işyeri açmayanlar) 

  -Köylerde çalışan küçük sanatkarlar 

-Küçük nakliyeci esnaflar(motorlu taşıt kullanmayanlar) 

-El sanatları ile uğraşan sanatlarlar 

-Kapı kapı dolaşmak suretiyle hurda toplayanlar 

-Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olduğu ve kaybolmaya yüz tuttuğu belirlenen meslek kollarında 

faaliyette bulunanlar 

-Maliye Bakanlığı’nca vergiden muaf tutulanlar 

(2)Vergiden Muaf Esnafın Sorumluluğu  

Gelir vergisinden muaf esnafın kendisi üzerine vergi düşmemekle birlikte birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlarla basit usulde vergilendirilen ticaret erbapları ile defter tutmak mecburiyetinde olan 

çiftçilerden satın aldığı mal ve yaptırdığı işler dolayısıyla fatura almak zorundadır.(VUK. M.232/5)Mal 

ve hizmeti satın alan ticaret ve serbest meslek erbapları düzenledikleri gider pusulası vergiden muaf 

esnafa imzalatıp bir örneğini almak zorundadır. 
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(3)Esnaf Muaflığından Mutlak Olarak Yararlananlar 

Kapı kapı dolaşarak tüketiciye mal satanlar ile gezici şekilde milli piyango bileti satanlar hiçbir şartla 

sınırlı olmaksızın bu faaliyetlerine münhasır olarak esnaf muaflığından yararlanırlar.(GVK. M.9/4) 

b.İhracatçı Muafiyeti 

Şartları(GVK. M. 7/1): 

-Kazanç sahibinin Türkiye’de yerleşmiş sayılmaması 

-Kazanç sahibinin iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezinin Türkiye’de 

bulunmaması 

-Malın alıcısının veya satıcısının veya her ikisinin Türkiye dışında bulunması ya da satış akdinin Türkiye 

dışında yapılmış olması 

-Malların Türkiye’de satılmaksızın yabancı memleketlere gönderilmesi 

c.Genç Girişimci Muafiyeti 

Ticari faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet 

başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları 

takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’ye 

kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır; 

1.İşe başlamanın kanuni süre içinde bildirilmiş olması 

1.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi 

3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama 

tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması 

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti 

durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin eş veya üçüncü dereceye kadar(bu derecede 

dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmış olması 

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması 

2.Ticari Kazançlarda İstisnalar 

  a.Okul İstinası:Özel kreş, ve güdüz bakımevleri ile okul öncesiceğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta 

öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, beş vergilendirme dönemi gelir 

vergisinden muaftır. 

b.Sergi ve Panayır İstisnası.Dar mükellefiyete tabi olanların, hükümetin izniyle açılan sergi ve 

panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetten elde ettikleri kazançlar, Türkiye’de başkaca bir işyeri veya 

daimi temsilcisinin bulunmaması koşuluyla gelir vergisinden istisnadır. 

c.Serbest Bölge İstisnası:Serbest bölgede faaliyet göstermek için ruhsat alan mükelleflerden imalat işi 

ile uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
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d.PTT Acenteleri İstisnası:PTT acenteliği yapılmak suretiyle yürütülen faaliyetten sağlanan kazaçlar 

gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

e.Uluslararası Gemicilik İstisnası:Ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı 

gemilerinin Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı olarak işletilmesinden ve devrinden elde edilen 

kazançlar gelir vergisinden istisnadır. 

f.Yazılım ve AR-GE İstisnası:Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan gelir vergisi mükelleflerinin 

münhasıran bölgedeki yazılım faaliyeti veya AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete 

geçilmesinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna 

tutulmuştur. 

g.Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılması İstisnası:Ürün senedi, ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini 

temin eden, lisanslı depo işleticisine nama veya emre düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen, ciro 

edilebilen veya edilemeyen ve 5300 sayılı Kanunda öngörülemeyen durumlarda Türk Ticaret 

Kanunu’nda düzenlenen makbuz senedi hükümlerine tabi olan kıymetli evrak olarak 

tanımlanabilir.Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31.12.2018 tarihine kadar 

gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.Aynı zamanda istisna edilen bu kazançlar üzerinden tevkifat 

yapılmaz.Münhasıran bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmez, bu 

kazançlar verilecek beyannamelere dahil edilmez. 

TİCARİ KAZANÇLARDA TEVKİFAT 
A ) Tevkifata İlişkin Genel Esaslar 
1 ) Tevkifatı Yapacaklar ( Vergi Sorumluları) 
Vergi sorumlularının kimler olduğunu tevkifatı düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde 
belirtilmiştir. 
● Kamu idare ve müessesesi 
● İktisadi kamu müessesesi 
● Sair kurumlar 
● Kooperatifler 
● Ticaret şirketleri 
● İş ortaklıkları 
● Dernekler 
● Vakıflar 
● Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri 
● Yatırım fonu yönetenler 
● Gerçek gelirlerini (basit usul hariç ) beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek 
erbapları 
● Kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler 
● Türkiye Jokey Kulübü 
● Vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görünenler 
2 ) Ödemelerin Ticari Nitelikteki Belirli Alımlara Yönelik Olması 
Vergi sorumlusu ticari, zirai veya mesleki faaliyetine yönelik bir alım karşılığında, kanunda belirtilen 
ödemeleri hakediş sahibine yaparken kanunun öngördüğü bir miktarı hak edenden kesip vergi 
dairesine 
yatırmak durumundadır. Kesilen verginin beyanı muhtasar beyanname aracılığıyla gerçekleşir. 
B) Tevkifata Tabi Olan Ticari Kazançlar 
● İlgili madde : 94/ 3 
Kazanç türü : Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 
Tevkifat Oranı : 3 
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● İlgili madde: 94/10-a 
Kazanç türü : Başbayiler hariç olmak üzere, şans oyunlarına ilişkin olarak ; bilet, kupon ve 
benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık 
edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve 
benzeri ödemelerden 
Tevkifat Oranı: 20 
● İlgili madde : 94/10-b 
Kazanç türü: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin 
mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye 
satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 
Tevkifat Oranı: 20 
● İlgili madde : 94/12 
● Kazanç türü : PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli 
üzerinden 
Tevkifat Oranı: 20 
Esnaf muflığından yararlananlara yapılan ödemelerden; 
● İlgili madde : 94/13-a 
Kzanç türü : - Havlu, çarşaf, çorap,halı , kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış 
işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, 
tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın 
imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 
Tevkifat Oranı: 2 
● İlgili madde : 94/13-b 
Kazanç türü: -Hurda alımları için 
Tevkifat Oranı: 2 
● İlgili madde : 94/13-c 
Kazanç türü : -Diğer mal alımları için 
Tevkifat oranı : 5 
● İlgili madde: 94/13-d 
Kazanç türü: - Hizmet alımları için 
Tevkifat oranı : 10 
Gelir Unsurlarının Tespiti – 2 : Zirai Kazançlar 
1) Zirai Kazançların Tanımı ve Niteliği 
Zirai kazanç GVK nın 52. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre “ zirai kazanç, zirai 
faaliyetlerden 
doğan kazançtır” biçiminde ifade edilmiştir. 
A) Zirai Faaliyetin Niteliği 
Zirai faaliyet arazide, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla 
veyahut 
doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan, balık ve bunların 
mahsullerinin üretimini avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, 
taşınmasını,satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder. Bitki ve 
hayvan 
türlerinin bazılarının üretiminin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin 
niteliğini 
değiştirmez. 
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B) Zirai Faaliyetlerin Sınırları 
1) Zirai İle Ticari Faaliyetin Sınırları 
Zirai işletmenin ürünlerinin değerlendirilmesi ve zirai üretime bağlı olarak işletilmesi zirai 
faaliyet olarak kabul edilir. Kanunda çiftçinin, zirai ürünlerini değerlendirmek amacıyla zirai 
üretimin tamamlayıcısı şeklinde işlemesi zirai faaliyet sayılmıştır. ( GVK.m.52/4) Ancak, başka 
çiftçilerden zeytin alarak bunlardan elde ettiği yağı satan bir çiftçinin yağ fabrikası sınai işletme 
ölçeğinde olduğu için faaliyetin tamamının zirai olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. 
2) Zirai Kazançlarda Gayrimenkul Sermaye İradının Sınırları 
Tarıma açık arazilerde zirai faaliyet ortaklık biçiminde sürdürülebilir. Arazi sahibinin ortak ya da 
ortaklarla birlikte sağladığı gelirin zirai veya gayrimenkul sermaye iradı olduğu konusu bazı 
yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır. Zirai faaliyette bilfiil katılmaksızın sadece üründen pay 
alınması halinde sahibinin geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir. ( GVK.m.70/son) 
C) Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsul Terimlerinin Tanımı 
Zirai İşletme: Gelir Vergisi Kanuna göre zirai faaaliyetlerin içinde yapıldığı işletmeye zirai 
işletme denir. 
Çiftçi: Zirai işletmeleri işleten gerçek kişilere ( zirai faaliyetle uğraşan adi ortaklar dahil ) çiftçi 
denir. Bu tanımdan çıkan sonuca göre ancak gerçek kişiler çiftçi olabilirler. 
Mahsul ( Ürün): Zirai faaliyetler sonunda üretilen maddelere mahsul denir. Örnek: Tarla 
mahsulleri, bağ-bahçe mahsulleri, hayvan mahsulleri 
Zirai Kazancın Tespit Şekilleri 
Zirai Kazanç: A) Vergiye Tabi Olanlar 
1) Gerçek Usul ( Büyük Çiftçi) : a) Bilanço Esası 
b) İşletme hesabı 
2) Gerçek Dışı Usul ( Küçük Çiftçi) 
B) Vergiye Tabi Olmayanlar 
1) Muafiyet : Genç Çiftçi Muafiyeti 
2) İstisna: Teşvik Ödülü İstisnası 
A) Vergiye Tabi Olan Zirai Kazançlar 
1) Gerçek usul: Gerçek usulde kendi arasında bilanço ve zirai işletme hesabı esasına 
göre tespit edilebilir. Gerçek usule tabi olan bir çiftçi ister bilanço isterse işletme 
hesabı esasına göre vergilendirilir. Tercih çiftçinin kendisine bırakılmıştır. 
2) Gerçek Usule Tabi Olanlar : Çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmeleri için, kanunda 
belirlenen ölçüleri aşmaları gerekir. Bu ölçüleri aşan ve bu nedenle büyük çiftçi 
sayılan çiftçilerin gerçek usule tabi olacağını söylemek yanlış olmaz. Bir çiftçinin 
gerçek usulde vergilendirilebilmesi, yani büyük çiftçi sayılması için işletme 
büyüklüğü veya motorlu zirai araç sınırlarından herhangi birini aşması gerekir. 
a)İşletme Büyüklüğü Ölçüsü : Zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir 
takvim yılı içinde dikkate alınabilecek ölçüler toplam 28 zirai ürün grubundan oluşan 
uzunca bir liste vardır. GVK.m.54’teki bu listede yer alan bazı gruplara aşağıda yer 
verilmiştir. 
İşletme büyüklüğü aile reisi ile birlikte yaşayan eş ya da velayet altındaki çocuklara ait işletmeler ile 
ortaklık halindeki işletmelerde toplu olarak dikkate alınır. (GVK m. 53/2) 
Bir çiftçinin birden fazla ziraat grubuna giren ürünleri bir arada yetiştirmesi söz konusu olabilir. Bu 
durumda işletme büyüklüğü açısından gerçek usulde vergilendirme veya vergilendirmeme, daha ince 
tahlilleri gerektirir. 
Eğer en az iki gruba ait ölçüler kanunda her bir grup için geçerli olan haddin yarısını aşarsa işletme 
büyüklüğü açısından büyük çiftçi sayılır ve gerçek usulde vergilendirilir. 
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b) Zirai Araç Ölçüsü= 
Bu ölçü çiftçinin biçerdöver veya belli sayıdaki traktör şeklindeki motorlu araca sahip olmasının 
çiftçilerin 
faaliyetlerinin büyüklüğüne karine olması için oluşturulmuştur. 
- Biçerdövere veya bu mahiyette motorlu araca sahip olan 
Veya 
- On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçiler gerçek usulden vergilendirilir. 
Bunlar dışında bir sınırlama getirilmemiştir. 
3) Gerçek Usulde Zirai Kazancın Tespiti ( Büyük Çiftçi) 
a) Bilanço esası= 
Kanunda küçük çiftçilerin sınırlarını aşanlar büyük çiftçi sayılır ve bilanço esasına göre 
vergilendirilirler. 
Bilanço esasında zirai kazancın tespiti, bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde olduğu gibi 
dönem 
sonu ve dönem başı öz sermayelerin karşılaştırılması yoluyla yapılır. 
b) Zirai İşletme Hesabı= 
Hesap dönemi içinde tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk eden hasılat ile ödenen ve borçlanılan 
giderler arasındaki olumlu farktır. 
Gerçek Usulde Hasılat ve Giderler 
Yürütülen zirai faaliyet sonucunda tahsil ya da tahakkuk esasına göre elde edilen her türlü gelir 
hasılatı 
oluşturur. Öz tüketim, zirai kazançlarda hasılatın unsuru sayılmaz. 
Diğer taraftan ticari kazançlara paralel bir şekilde, zirai faaliyetin sürdürülmemesi ve devamlılığın 
sağlanması için yapılan harcamalar gideri oluşturur. 
5) Gerçek Dışı Usule Tabi Olanlar ( Küçük Çiftçiler) 
Küçük çiftçiler için öngörülen vergilendirme çiftçilerin zirai ürünlerini sorumlularına satmaları halinde 
hasılatları üzerinden yapılacak tevkifat üzerine oturtulmuştur. 
Bunlar beyanname vermezler. Bunun dışında vergi de ödemezler. 
Gerçek usulde vergilendirme ölçülerini aşarlarsa, takip eden vergilendirme dönemi başından itibaren 
gerçek usulde; gerçek usulde tabi olanlar bu sınırların altında kalırsa bir sonraki dönemde gerçek dışı 
usule tabi olmayanlar gibi vergilendirilirler. 
B: Zirai Kazançlarda Vergi Dışında Olanlar 
1) Teşvik Ödülü İstisnası = 
Tarımı, hayvancılığı ve ülke için faydalı olan işleri teşvik amacıyla verilen ödül vergiye tabi değildir. 
2) Genç Çiftçi Muafiyeti = 
Zirai faaliyeti sebebiyle ilk defa gelir vergisi muhatabı olan 29 yaşını doldurmamış tam 
mükelleflerden, 
faaliyete başlamalarından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançların 75.000 
Türk lirası kadarı olan vergilendirilmez. 
3) Zirai Kazançlarda Tevkifat 
Tüm çiftçilerin vergi sorumlusu olanları mal ve hizmet alması halinde, alış bedelleri üzerinden vergi 
tevkifatı yapılır. 
sayfa 60 (Tablo ve Örnek) 
 
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ-III 
SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞI VE KAPSAMI 
GVK'nın 65/2 de, serbest meslek faaliyetini sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya 
mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi 
olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır, biçiminde 
tanımlanmıştır. 
Serbest meslek faaliyeti bir adi veya kolektif şirket tarafından yapılsa da verginin mükellefi 
ortak konumundaki serbest meslek erbapları olur. 



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 27 
 

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlere serbest meslek erbabı denir. 
SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ÖZELLİKLERİ 
1) Faaliyetin Sermayeden Çok Mesleki Bilgi ve Uzmanlığa Dayanması 
Sermaye, ortaya konulan emeğe göre daha geri plandadır. Serbest meslek faaliyetinde 
sunulan emek, ilmi veya mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanması gerekir. 
Serbest meslek faaliyetinde işin gereği olarak bazen ciddi bir şekilde sermaye gerekebilir. 
Mesela bazı meslekler de MR cihazı röntgen makinesi gibi ciddi sermaye gerektiren araçgereçler 
kullanılabilir. Ancak bunların kullanımı mesleki bilgiyi gerektirdiğinden serbest 
meslek faaliyetinin dışına çıkmasına neden olmaz. 
2) Faaliyetin Bağımsız Şekilde icra Edilmesi 
Emeğin bir işverene bağlı olmaksızın kişisel sorumluluğu altında kendi nam ve hesabına 
sunulması gerekir. Bir işverene bağlılık söz konusu değildir. Mesela bir doktorun kendine 
muayenehane açıp hasta kabul etmesi durumunda yapılan faaliyet, serbest meslek 
faaliyeti, gelir ise serbest meslek kazancıdır. Fakat doktorun devlet hastanesinde çalışması 
işverene bağlı olacağından geliri ücret olacaktır. 
Serbest meslek faaliyeti büro da evin bir bölümün de hatta internet aracılığıyla sanal 
ortamda da icra edilebilir. 
3) Faaliyetin Devamlılık Göstermesi 
Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti sayılabilmesi için devamlı yapılması 
gerekmektedir. Devamlı olarak yapılmayan fakat yukarıdaki özellikleri taşıyan faliyetler “diğer 
kazanç “ olarak nitelendirilir. 
MUTLAK OLARAK SERBEST MESLEK KAZANCI SAYILAN FAALİYETLER 
Kanun, açıklanan özellikleri taşıyıp taşımadığına bakmaksızın bazı gelir getiren faaliyetleri 
serbest meslek kazancı olarak nitelendirmiştir. Bunlar(GVK md.65/3 ve 66); 
*Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları bedeller, 
*Serbest meslek faaliyetinin kolektif , adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılması, 
*Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile 
mükellef olanlar, 
*Serbest meslek erbabını bir araya getirip kazançtan pay alanlar, 
*Telif haklarından sahibi veya kanuni mirasçıların elde ettiği gelirler. 
SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİT ŞEKİLLERİ 
A)GERÇEK USUL 
1) Gerçek Usule Tabi Olanlar 
Kimlerin gerçek usulde kimlerin götürü usulde vergilendirmeye tabi olacağı GVK'nın 
66.maddesinde tek tek sayılarak belirtilmiştir. 
Yukarıda sayılan kişiler serbest meslek kazançlarını serbest meslek kazanç defteri tutmak 
suretiyle hesaplarlar. Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti 
karşılığı olarak elde edilen gayrisafi hasılattan bu faaliyetler dolayısıyla yapılan giderler 
indirildikten sonra geriye kalan olumlu farktır.(GVK md.67) 
2) Serbest Meslek Kazançlarında Hasılat ve Giderler 
a) Serbest Meslek Hasılatı 
Hasılat; serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer 
suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatleri içerir. 
Ayın, paradan başka; zirai ürün, altın, gümüş , hisse senedi gibi malları, para ile temsil 
edilebilen menfaatler ise karşı tarafın meslek erbabına sunduğu hizmetleri ifade eder. 
Serbest meslek kazancının elde edilmesinde tahsilat esası geçerli olduğundan, tahsilat hangi 
yılda yapılmışsa o dönemin kazancı sayılır. Tahsilatın geçmiş ya da gelecek yıllara ait olması 
durumu etkilemez. 
 
 
 
 



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 28 
 

b) Serbest Meslek Giderleri 
1) Safi Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler 
Genel Giderler 
Genel Yönetim Giderleri: Genel giderlerin indirilebilmesi için giderin kazancın elde edilmesi 
ve devam ettirilmesi amacıyla yapılması ve ödemiş olması şarttır. Bu giderler içine 
aydınlatma, su , işte kullanılma vasfına sahip taşıtların cari giderleri ve ısıtma giderleri, telefon 
giderleri , Kırtasiye giderleri, personel ücretleri, işle ilgili ilan ve reklam vergileri aynı vergi, 
resim ve harçlar Gider olarak yazılacaktır. Kira ile tutulan işyerinin bir kısmının aynı zamanda 
ikametgâh olarak kullanılması durumunda; elektrik su doğalgaz gibi giderlerin Yarısı gider 
olarak yazılır. 
Serbest meslek erbabı hizmet akdine dayalı olarak çalıştırdığı eşine ve küçük çocuklarına 
ödediği ücretleri de serbest meslek kazancının tespitinde Gider olarak yazabilir. 
Taşıt Giderleri: serbest meslek hissetmesini envanterine kayıtlı veya kiralanan taşıtların işte 
kullanılmaları halinde ve işin ölçeği ile uyumlu olmak üzere birden fazla olsalar bile bunlar için 
yapılan sigorta yakıt yedek parça ve tamirat gibi giderler de hasılattan düşülebilecektir. Ancak 
envantere kayıtlı olsa bile binek otomobilleri için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin Gider 
olarak dikkate alınması mümkün değildir. 
Kira Giderleri: esas itibariyle genel giderler içinde yer alan işyeri kira bedelleri ile ilgili özel bir 
düzenleme yapılmıştır. Buna göre serbest meslek faaliyetini yürütür diye büro muayenehane 
yazıhane oda veya ev kira ile tutulmuşsa kira bedelleri Gider olarak yazılabilir. Kiranın ait 
olduğu dönem ile ödendiği dönem arasında bir farklılık varsa kira bedeli ödendiği yıl için gider 
yazılır. 
Bu durumda 36.000 TL’nin tamamı 2018 yılı için gider yazılacaktır. Mali müşavir, 2018, 2019 ve 2020 
yılı kiralarını 2020 yılına kadar gecikmiş ödese 36.000 TL lik kira gideri tamamı 2020 yılı kayıtlarına 
gider 
olarak alınacaktır. Yani kiranın gider yazılması açısından hangi döneme ait olduğu değil, hangi 
dönemde ödendiği önemlidir. 
Kira ile tutulan işyerinin bir kısmının aynı zamanda ikametgah olarak kullanılması durumunda ödenen 
kiranın tamamı gider olarak yazılır. Ayrıca mesleki faaliyet serbest meslek erbabının eşine ait 
işyerinde 
sürdürülüyorsa, ödenmesi halinde, ödenen tutarı, yoksa emsali değer kadar kira gider yazılabilir. 
Gider 
yazılan kira miktarı eş için gayrimenkıl sermaye iradı olarak kabul edilir. 
(b) Çalışanlara Yapılan Sosyal Giderler 
Serbest meslek erbabının yanında çalışan hizmetli ve işçlerin işyerinde veya müştemilatında yeme 
içme, 
barınma, giderleri, tedavi ve ilaç, sigorta primleri emekli aidatı ve işin icabı gereği verilip ayrılmaları 
halinde geri alınan kıyafetler kazançtan indirilebilir. 
(c) Gördürülen Hizmetler için Ödenen Paralar 
Mesleki faaliyeti sürdürürken hizmet akdi kapsamı dışında kalacak şekilde başkalarından hizmez alımı 
gerçekleştirilebilir. Örneğin konser verecek bir sanatçının orkestra için piyanist tutması, doktorun 
ameliyatı için narkozitöre yaptığı ödeme gibi. 
(d) Mesleki Yayın Bedelleri ve Mesleki Aidatlar 
Serbest meslek erbabının mesleki faaliyeti için takip ettiği dergi ve kitapların masrafları gider olarak 
kabul edilir. 
(e) Seyahat ve Konaklama Giderleri 
Faaliyetle ilgili yapılan seyyehat ve konaklama giderleri hasılattan indirilir. Ancak bu süre işle ilgili 
olarak 
sınırlıdır. Örneğin İstanbul’da çalışan bir avukatın Bursa’ya 10 günlük seyahati buna girmez bu süre 
için 2 
veya 3 gün yeterlidir. 
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(f) Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri 
Faaliyetin devamını gerekitiren maddeler bu kısıma girer. ( Müzisyenin çalgı aletleri, Dişçinin röntgen 
aleti ilaçlar vb.) 
(g) Faaliyette Kullanılan İktisadi Kıymetlerin Amortismanları 
Mesleki faaliyetlerin sürdürülmesi içn kullanılan iktisadi kıymetler VUK hükümlerine göre 
amortismanlar 
gider olarak kaydedilir (Bilgisayar, ultrason cihazı) . Ancak mesleki faaliyette kullanılan tesisat, alet, 
demirbaşlar VUK 313/3 e göre sınırı aşmaması halinde amortisman olarak ayrılması zorunlu olmayıp 
istenirse tamamı alındığı yılda doğrudan gider olarak yazılabilir. Amortismana tabii kıymetlerıin elden 
çıkması sonucu VUK 328 e göre zararlar da gider olarak kaydedilir. 
Serbest meslek işletmesine görek kayıtlı kıymetler için normal amortisman uygulanır. Azanlan 
bakiyeler 
usulü sadece ticari kazancından dolayı bilanço usulüne göre vergilendirilenlere tanınmıştır. 
İşyeri kendi ülkü olanların kira gideri olmadığından bunu indirim olarak kullanamazlar. Bu durumda 
meslek erbaplarının kendi binalarına ilişkin amortismanı gider yazma imkanı tanınmıştır. Bu oran %2 
dir. 
Bina hem ikametgah hem işyeriyse amortismanın yarısı gider yazılır. 
İşletmeye kayıtlı olmak şartıyla taşıtların amortismanları da mesleki hasılattan düşecektir. Binek 
otomobillerin KDV si indirim konusu yapılamaz. Ancak otomoblin maliyetine ilave edilerek 
amortisman 
ayrılarak ilgili dönemde doğrudan gider yazılır. 
(h) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Ödenen Aidatlar 
Mesleki faaliyerler dolayısıyla SGK ya ödedikleri aidatlar gider olarak yazılır. Yani serbes çalışan bir 
mühendisin yıl içinde ödediği primler gider olarak yazılabilir. 
(İ)Kanun, İlam ve sözleşmeye Göre Ödenen Tazminatlar 
Bu tazminatlarda gider olarak yazılır. Kişisel kusurlardan dolayı doğmuşsa indirilmesi mümkün 
değildir. 
(2) Safi Kazancın Tespittinde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 
Serbest meslek kazancında indirilmeyecek giderler şunlardır; 
-Serbest meslek erbabınca her türlü kamusal para cezaları (trafik cezaları) ve vergi cezalarıyla ilgli 
işlenen 
suçlar nedeniyle tazminatlar. 
-AATUHK hükümlerine göreödenen gecikme zamları ve faizleri. 
-Serbest meslek erbabının işletmeye kaydettiği binek otomobile ait MTV. 
B. GÖTÜRÜ GİDER USULÜ 
Dar mükelleflerden, hasılatlarını biletle tahsil edenlerin, istemeleri halinde giderleri, götürü olarak 
belirleme imkanı getirilmiştir. Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellifetli erbab 
diledikleri 
takdirde bilet bedelleri tutarından bunlara dahil resimler düşüldükten sonra kalan miktarın yarısı safi 
kazanç sayılmak suretiyle vergilendirilir. 
C.SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
1. Ebe, Arzuhalci vb. Muaflığı 
Meslek itibariyle muaflık iki duruma bağlanmıştır. Biri bası mesleklerin belirli sınırlarda icrası diğeri bu 
mesleklerin küçük yerleşim yerlerinde yapılması. 
Mesleğin yapılma ölçütüne göre durum: Bu muaflıktan yararlanabilecek meslekler ebelik, arzuhalcilik, 
sünnetçilik, sağlık memurluğu, rehberlik gibi meslekler belirlenmiştir. Bunlara benzer olarak 
hemşirelik, 
iğnecilik, hayvan memurluğu sayılabilir. Muafiyetten yararlanabilimeleri için VUK ta belirtilen ,işyeri 
açıldığını gösteren karinelere bakılır. Şartlardan birini ihlal muafiyeti sağlamaya engel değildir. Şartlar 
Şunlardır 
-İşyeri açmamaları 
-Çalışılan yere tabela asmamaları 
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-Faaliyetlerini ilanla duyurmamaları 
-Mesleki teşekküllere kayıt olmamaları 
Faaliyetin yapıldığı yer ölçütüne bağlı durum: Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi 
nüfusu 
5000 i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ebe, arzuhalci vb. gibi meslekler başka bir şarta bağlı 
olmadan 
muaf olurlar. Nerede ikamet ettikleri değil, mesleği nerede ifa ettikleri önemlidir. 
2. Genç Meslek Erbabı Muafiyeti 
Serbest meslek sebebiyle adına ilk defa gelir vergisi tesis olunan 29 yaşında ki tam mükelleflerin, 3 
vergi 
dönemi boyunca kaznçlarının 75.000 TL ye kadar olan kısmı aşağıda ki şartlarla gelir vergisinden 
müstenadır (GVK mük. md. 20). Bu muafiyet sadece serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere 
değil, 
ticari kazanç ve zirai kazanç elde eden mükelleflere de uygulanmaktadır. 
3. Telif Kazançları İstisnası: 
Fikir ve sanat eserleri haklarını korumak için hak sahibine verilen telif hakkına tevkifat dışında bir 
vergi 
yükü getirilmemiştir. Vergiden istisana kabul edilen telif hakları bu muafiyetten yaralanabilmek, 
istisnadan yaralarlanacak kişiler, gelirin elde edildiği kaynak ve gelirin elde ediliş biçimi bakımından 
şarta 
bağlanmıştır. 
-İstıisnadan yararlanabilecek kişiler yazar, tecüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, 
bilgisayarprogramcısı, mucitlerin kendileri ve kanuni mirasçıları yararlanabilir. 
- Konu olan eserin, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, röportaj, karikatür, 
fotoğraf, film, video,, band, radyo ve televizyon senaryo oyunu gibi nitelikte olması gerekir. 
- Eserlerin gazete, dergi, bilgisayar, ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlatılması 
veya 
kitap, CD, disket, resim, heykel, nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarını satmak veya bunlar 
üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle gelir elde etmeleri 
gerekmektedir. 
4. Sergi ve Panayır İstisnası 
Dar mükellifete tabii Türkiye'de yerleşmiş olmayanların hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda 
yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
(GVK 
30/2) 
5. Teşvik Ödülü İstisnası 
İlim, fen ve güzel sanatların gelişmesini teşvik amacıyla serbest meslek erbaplarına verlilen ödülün 
miktarı ne olursa olsun vergilendirme dışında tutulmuştur. 
III. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TEVKİFAT 
Vergi sorumluları faaliyetleri ile ilgili olarak serbest meslek erbabına yaptırdıkları işler dolayısıyla 
yapacakları ödemelerden gayrisafi tutat üzerinden gelir verigisi tevkifatı yapmak zorundadırlar. 
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ 
ÜCRETLER 
I.ÜCRETİN TANIMI VE NİTELİĞİ 
Ücret ,bir üretim faktörü olan emeğin üretime katılması sonucu elde edilen bir gelir unsurudur. Emek, 
üretime 
duruma göre fikren veya bedenen katılabilir. Emeğin üretime ister fikren ister bedenen olsun 
katılması karşılığında 
alınan bedele veya karşılığına ücret denir. 
Hizmet akdinin doğal bir sonucu olan ücret, GVK ‘ nın 61.maddesinde, ‘işverene tabi ve belirli bir 
işyerine bağlı 
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olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayın ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatler’ olarak 
tanımlanmıştır. 
A.ÜCRETİN UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ 
1.Hizmet Erbabının İşverene Tabi Hizmet Görmesi 
Hizmet erbabının işverene tabi olarak (bağımlı)çalışması başta gelen özelliklerinden biridir. Ücretin bu 
özelliği 
ücretle serbest meslek kazancı arasındaki sınırı çizmektedir. Örneğin, bir doktor hastanede hastane 
yönetimine 
bağlı biçimde hizmetini sunarak bir gelir elde ederse bu gelir ücret olur. Fakat aynı doktor, kendisine 
ait 
muayenehanesinde bağımsız olarak bu faaliyetini sürdürüyorsa ve söz konusu faaliyetinden bir gelir 
elde ediyorsa, 
elde ettiği gelir bu gelir serbest meslek kazancı olur. Hizmet erbabının işverene tabi olması hizmetin 
ne olduğu, ne 
zaman, nasıl, nerede yapıldığı vb.konularda inisiyatifin işverende olduğunu gösterir. 
2.Hizmet Erbabının Belirli Bir İşyerine Bağlı Olması 
Hizmet erbabının belirli bir işyerine bağlılık göstermesi, hizmet sözleşmesinin temel yapısıyla ilgili bir 
durumdur. 
Hizmet erbabı emeğini, işveren tarafından gösterilecek belirli bir işyerinde sunmak zorundadır. İşyeri 
dışında 
sunulan hizmet, ücrete hak kazandırmamaktadır. 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde, özellikle elektronik ve dijital teknolojisindeki büyük 
gelişmeler sonucu 
çalışanların iş yerlerine bağımlı kalmaktan kurtarmıştır. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak iş 
süreçlerinin ve çalışma 
ilişkilerinin geleneksel işyeri ortamlarından çok farklı yeni iş yeri türleri ortaya çıkmıştır. Uzaktan 
çalışma olarak da 
adlandırılan bu yapılanmada çalışanların işlerini işyerlerinde değil ev, otel ya da başka uzak 
mekanlarda yerine 
getirebilmektedirler. Ancak bu durum hizmet erbabının belirli işyerine bağlı olmadığı anlamına 
gelmemektedir. 
3.Hizmet Karşılığı Ödemenin Yapılması 
İşçi veya memur biçiminde olsun hizmet erbabı yaptığı iş karşılığında ücret alır. Görülen hizmet 
karşılığında ödeme 
yapılmazsa ücretten bahsedilemez. Ücretin elde edilmesi ‘tahsil esasına ‘ bağlanmıştır. Vergi ,ücretin 
tahsil edilmesi 
durumunda söz konusudur. 
B.MUTLAK OLARAK ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER 
Yukarıda genel niteliğini belirttiğimiz ödemelerin dışında yapılan öyle ödemeler vardır ki, bunların 
ücrete ilişkin kriterlerle karşılaştırıldığında ücret olup olmadıkları konusunda şüpheler ortaya çıkar. 
Kanun bu şüpheleri ortadan kaldırmak için 61.maddesinde mutlak olarak ücret sayıldığı ödemeleri şu 
şekilde saymıştır: 
*Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylıkları, 
*Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan 
diğer menfaatler, 
*TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve 
menfaatler, 
*Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla 
sağlanan para, ayın ve menfaatler, 
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*Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine 
ödenen veya 
sağlanan para, ayın ve menfaatler, 
*Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödeme ve menfaatler. 
II.ÜCRETİN TESPİT ŞEKİLLERİ 
Gerçek Usul 
Vergiye Tabi Olanlar Diğer ( Götürü Gelir) Usul 
Ücret 
Vergiye Tabi Olmayanlar Muafiyetler 
İstisnalar 
A.GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLME 
1.Gayrisafi Ücretin Belirlenmesi 
GVK’nın 61.maddesinde, ‘işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı 
verilen para ve 
ayın ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler’ücret olarak tanımlanmıştır. Ücretlinin 
normal gayrisafi 
aylık ücretinin yanı sıra kendisine tanınmış para ya da para ile ölçülmesi olanaklı iş sözleşmesinden 
doğan çıkarlar 
(menfaatler), fazla çalışma ücreti, izin ücreti, hafta tatili ücreti, ek genel tatil ve ulusal bayram günü 
ücreti vb.ücret 
kapsamına girmektedir. 
2.Ücretin Safi Tutarının Tespiti 
Bu usulde ücretin vergiye tabi tutulacak gerçek ve safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve 
ayınlarla sağlanan 
menfaatler toplamından (brüt ücret) aşağıda belirtilen indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. 
Ücretin gerçek ve safi tutarlarının tespitinde gelir vergisi gibi kişisel vergiler ve ücret dolayısıyla 
ödenen damga 
vergisi gibi ücretle ilgili vergiler, ücretin gayrisafi tutarından indirilemez. 

a.Sosyal Güvenlik Kesintileri 

 Ülkemizde zorunlu sosyal güvenlik Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 

sağlanmaktadır. Tüm ücretlilerin safi ücreti hesaplanırken SGK’ ya yatırılan çalışan prim paylarının indirilmesi 

benimsenmiştir.  

 Hizmet erbabının emekli olduktan sonra tekrar ücretli olarak bir işte çalışması halinde hizmet erbabından 

kesilecek sigorta primi “destek primi” adı altında gayrisafi ücret üzerinden hesaplanır. 
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b. Özel Sigorta Primleri 

 İsteyen ücretliler şahsına,eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, engelli, işsizlik, analık, 

doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları yaptırabilir.  

 Ancak özel sigorta primlerinin indirilebilmesi için sigorta poliçesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de 

bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve ücretlinin şahsına,eşine ve küçük 

çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engelli, 

işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, ödendiği ayda elde 

edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak Asgari Ücretin Yıllık Tutarını (AÜYBT) aşmaması gerekir. Bunu formüle 

edersek; 

(Hayat SP * %50) + Şahıs SP ≤ (Aylık Ücret * %15 ve AÜYBT) 

 

Örnek :  Gayrisafi ücreti aylık 1.000 TL olan bir hizmet erbabının eşine aylık 200 TL hayat sigortası prim ödemesi 

yapması ve çocuğuna da aylık 80 TL tahsil sigortası ödemesi yapması durumunda; eşi için ödediği 200 TL’nin 

yarısı olan 100 TL ve çocuğu için ödediği 80 TL indirim açısından dikkate alınacaktır.  Bunların toplamı 180 TL 

olduğundan ve aylık ücretin %15 olan 150 TL’yi aştığından, burada sadece 150 TL indirim konusu yapılacaktır. 

c. Engelli İndirimi 

Engelli indirimi hizmet erbabının kendisinin ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler (eş,çocuk) için 

tanınmıştır. Engelli indiriminin sadece gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde indirilmesi mümkündür. Dar 

mükellefiyete tabi kimseler engelli indiriminden yararlanamaz.  

ENGELLİ İNDİRİMİ TABLOSU 

Çalışma Gücü Kaybı Engelli Derecesi Engelli İndirimi Aylık Tutarı 

%80-100 Birinci 1.000 TL 

%60-79 İkinci 530 TL 

%40-59 Üçüncü 240 TL 

%0-39 ----- ----- 

 

d. İşsizlik Sigorta Primi 

 İşsizlik sigortası işçi ve işverenden yapılan kesintiler ile devlet katkısından oluşmaktadır. İşçinin ücreti 

hesaplanırken, işçinin sigorta primine esas aylık brüt ücretinin %1’i tutarında işsizlik sigortası primi hesaplanır 

ve ilgili kuruma yatırılmak üzere işveren tarafından kesintiye tabi tutulur. İşsizlik sigortası işçi olarak çalışanları 

kapsamına almıştır. Bu nedenle Emekli Sandığı’na tabi memurlar için işsizlik sigortası hesaplanmaz. 
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e. Sendika Aidatları 

f. Bazı Kurumlar İçin Yapılan Kesintiler 

3. Ücretlerde Hesaplanan ve Ödenecek Verginin Bulunması  

 Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde vergi tevkifatı (kaynakta kesme, stopaj) yöntemi esastır. Normal 

vergilendirme rejimi olarak kabul edilen vergi tevkifatında, işveren öncelikle yukarıda tek tek belirtilen 

indirimleri yaparak bulduğu safi ücret tutarına vergi tarifesini uygulayarak ücretlinin gelir vergisini bulur. Daha 

sonra ücretlinin medeni ve ailevi durumuna göre belirlenen agari geçim indirimi tutarı üzerinden bulunan 

vergiyi hesaplanan vergiden mahsup etmek suretiyle ödenecek vergiye ulaşılır. Aşağıda bu sürece kısaca yer 

verilmiştir.  

a. Hesaplanan Verginin Bulunması 

 Hesaplanan vergi, brüt ücretten kanunda öngörülen ve yukarıda tek tek belirtilen indirimler yapılarak bulunan 

tutara GVK md. 103’te belirtilen tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır: 

 Yukarıdaki indirimleri dikkate alarak safi ücret ve hesaplanan vergiye ilişkin şöyle bir formül ortaya konabilir.  

  HV = SÜ * VO 

  HV = ((BÜ - (İNDİRİMLER)) * VO 

  HV = (BÜ – (SGP + ÖS + Eİ + İS + SA)) * VO 

Semboller ; 

HV  = Hesaplanan Vergi 

SÜ   =  Vergiye Tabi Safi Ücret 

BÜ   = Brüt Ücret = Gayrisafi Ücret 

SGP = Sosyal Güvenlik Kurumu Primi 

ÖS   = Özel Sigorta Primleri  

Eİ    = Engelli İndirimi 

İS    = İşsizlik Sigortası Primi 

SA   = Sendika Aidatı 

VO  = Vergi Oranı 

 

 

 

 



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 35 
 

b. İndirilecek Verginin Bulunması  

 Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasında vergiden indirim yöntemi benimsenmiştir. Buna göre, hiç indirim 

yokmuş gibi önce ücretlinin safi tutarı üzerinden hesaplanan vergiden, çalışana uygun düşen asgari geçim 

indirimi tutarı üzerinden hesaplanan vergi düşülür. Böylelikle ödenecek vergiye ulaşılır.  

 AGİ tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına bağlanmıştır. 

Yıl içinde asgari ücretin değişmesi halinde bile, yılbaşındaki asgari ücrete göre hesaplama yapılması 

öngörülmüştür.  

İndirilecek Vergi = AÜYBT * AGİ * %15 

 

 Asgari geçim indirimine göre bulunan indirilecek vergi, ücretlinin bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. 

Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12’ye bölünmesi suretiyle 

bulunur.  

 Asgari geçim indiriminin toplam tutarının çalışanın kendisi, eşi ve dört çocuğa kadar her bir çocuk için asgari 

ücretin belirli oranları şeklinde hesaplanması öngörülmüştür. Oranlar aşağıda verilmiştir. 

                                                                                                       Asgari Ücretin Yıllık Tutarının 

Ücretlinin kendisi için ……………………………………………………….%50 

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için………………………………………...%10 

İlk iki çocuğun her biri için ayrı ayrı…………………………………………%7,5 

Üçüncü çocuk için…………………………………………………………....%10 

Diğer çocukların (en fazla iki çocuk) her biri için ayrı ayrı…………………..%5 

 

 Ücretlinin eşi ile ilgili asgari geçim indiriminden yararlanabilmesi için eşinin çalışmaması ve gelirinin olmaması 

gerekir. Çocuk tabiri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilen, evlat 

edilinenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlar mükellefe birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde 

olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder. 

c. Ödenecek Verginin Bulunması 

 Ödenecek vergiye, yukarıda gösterildiği şekilde hesaplanan vergiden yine yukarıda gösterildiği şekilde bulunan 

indirilecek verginin düşürülmesiyle ulaşılır. 
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ÖV = HV – İV 

HV = Hesaplanan Vergi (matrah * vergi tarifesi) 

İV = AGİ tutarına isabet eden vergi (AGİ * % 15) 

ÖV = Ödenecek Vergi 

 

 

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra varsa teşvik amaçlı diğer 

indirim ve istisnalar da dikkate alınır(GVK md.32)  

AGİ, ücret geliri elde eden kişinin eline geçen net ücretini artırıcı bir etki yapmaktadır. Net ücret 

üzerinden anlaşmak üzere çalışanlar da asgari geçim indiriminden yararlanacak  olup, hesaplama 

vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları net ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir.  

Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler yeni iş yerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya 

başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edecektir. 

4. ücretin vergilendirilme şekli 

a. kesintiye tabi ücretler  
Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesinde esas alınan Bu yöntem ücretinin ödenmesi 

sırasında vergi sorumlusu sıfatıyla işveren tarafından verginin kaynaktan kesilerek vergi dairesinin 

yatırılması temeline dayanmaktadır ancak işveren vergi tevkifatı yaparken vergi matrahı olarak Gayri 

safi ücret değil Safi ücretsiz dikkate alması gerekir. 
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b.Kesintiye tabi olmayan ücretler 

Şu kişiler gelirlerini yıllık beyanname ile bildirirler(GVK m.95) 

-Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden alan hizmet erbabı 

- yabancı elçilik ve konsoloslukların Diplomat muaflığından yararlanamayan memur ve 

hizmetlerinin  ücret istisna altından da yararlanamama durumlarında 

- maliye bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi zorunlu görülen ödemeler 

- ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıdakiler dışında kalan ücretliler 

birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden 1 den sonraki işverenden 

alınan ücretlerin toplamı 34 bin TL'yi aşan ücretler de beyanname yolu ile beyan edilecektir. 

DİĞER USULDE VERGİLENDİRME 

İçeriği tamamen safi ücretin götürü olarak belirlendiği usulde vergilendirme rejimi kabul edilmiştir. Bu 

rejimde hizmet erbabına ödenen ücret ile matrah ve vergi arasında bir ilişki yoktur. 

GVK m.64: 

- kazançları Basit usulde tespit edilen Ticaret erbabının yanında çalışanlar 

- özel hizmetlerde çalışan şoförler 

- özel İnşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri 

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar 

- gerçek ücretlerinin tespitine imkan olunmayan  ve Danıştay'ın olumlu görüşü ile maliye bakanlığınca 

diğer usulde vergilendirme kapsamına alınanlar 

Bu  işleri yapmaları dışında başkaca bir şart aranmaksızın ücret gelirlerinden dolayı götürüsü ile 

vergilendirilirler. 

Vergisi ikametgahının bulunduğu yer Vergi Dairesinde tarh edilir ancak burada yapılmamışsa vergi 

hizmet erbabının faaliyetlerini sürdürdükleri yer vergi dairesince yapılır(GVK m.106) Tarhiyat vergi 

karnesi aracılığı ile hizmetin gerçekleştirildiği bütçe yılının 2. ayında, bütçe yılı içinde işe başlanması 

halinde ise İşe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

Kalan hizmet erbabının Safi ücretini yıllık tutarı matrahı takvim yılı başında geçerli olan ve asgari 

ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25'i dir. 

Hesaplanan vergi hizmet erbabı durumunda olan kişi kendisi vergi dairesine ödemekle yükümlüdür. 

Diğer usulde tespit edilen ücretlerin vergisi öteden beri işe devam edenler de birinci taksit bütçe 

yılının 2. ayı olan Şubat ayında ikinci taksit bütçe yılının 8. ayı olan Ağustos ayında iki eşit taksitte 

ödenir. bütçe yılının bir yazısı içinde işe başlayanlar yıllık verginin yarısını verginin karneye yazıldığı 

ayda, diğer yarısında bütçe yılının 8 ayında öderler. Bütçe yılının ikinci yarısında işe başlayanlar ise 

vergilerini karneyi yazıldığı ayda öderler(GVK m.118) 
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örnek:2018 yılındaki Safi  ücret tutarı ( vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisi şöyledir 

 

2018 takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı(2.029,50x12) 24.354,00TL 

Safi ücret tutarı(24.3540,00x%25) 6.088,50 

 yıllık vergi matrahı 6.088,50 

Hesaplanan vergi tutarı(6.088,50x%15) 913,28 

 

ÜCRETLERDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR (Madde  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) 

1. Yemek Bedeli İstisnası 
- yemeğin işyeri ve eklentilerinde verilmesi hali:  çalışanlara bedava verilmesi suretiyle sağlanan 

menfaatler tutarına bakılmaksızın vergi dışında tutulmuştur. herhangi bir tutarda sınırlı olmaksızın 

tüm menfaatlerini tamamı işçiler için istisna olarak değerlendirilip istisnaya isabet eden KDV indirimi 

ne konu edilir. Ancak bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit olarak yapılan ödemeler vergiye tabi 

tutulacaktır. 

- yemeğin işyeri beklentileri dışında verilmesi hali:  Çalışılan günlere ait KDV hariç 1 günlük yemek 

Bedeli 16 TL'ye kadar kısmı istisna olarak dikkate alınacaktır. istisna kapsamı içinde kalan tutara isabet 

eden  KDV indirime konu olur. yemek bedelinin aşılmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme 

hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile 

hizmet erbabının yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler 

ücret olarak vergilendirilir.  

   2. Lojman İstisnası 

Mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 metrekareyi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak 

tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler.  bu komutların 100 metrekareyi aşması halinde aşan kısmına 

isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz. 

  3. Diğer Muaflık ve İstisnalar 

- Diplomat muaflığı 

- gemi adamları muafiyeti 

- sporcu muafiyeti 

- hizmetçilerin ücretleri 

- apartman kapıcıları 
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- hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından 

yapılan taşıma Giderleri 

- 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 

- ilim ve fen, güzel sanatlar, tarım ve hayvan yetiştirilmesi gibi faydalı işleri teşvik amacıyla verilen 

ikramiyeler ve mükafatlar 

- spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen Ödül ve ikramiyeler 

- spor yarışmaları yöneten hakemlere ödenen ücretler 

ÜCRETLERDE VERGİ TEVKİFATI 

Gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabına ödenen ücret ve ücret sayılan ödemelerden 

istisnalardan faydalananlar hariç  vergi tevkifatı m. 103 ve 104te belirtilen genel esaslar çerçevesinde 

vergi tarifesine göre yapılır(GVK m.94/1) 

Bu ödemeler üzerinden 94 madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.  bu gelirler için yıllık 

beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler 

beyannameye dahil edilmez. 
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Ilgili 
madde 

Ödemenin türü tevkifat oranı(%) 

94/1 Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden 
istisnalardan faydalananlar hariç 

GVK m. 
103deki  tarifeye 
göre 

 sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden  

Geç. 72 Lig usulüne tabi  Spor dallarında en üst ligdekiler için 15 

Geç. 72 Lig usulüne tarih Spor dallarında en üst 6 ligdekiler için  10 

Geç. 72 Lig usulüne tabi Spor dallarında diğer liglerdekiler için 5 

Geç. 72 Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan 
ödemeler ile Milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları 
karşısında yapılan ödemeler 

5 

 

                 GELİR UNSURLARININ TESPİTİ   

GAYRİMENKUL  SERMAYE  İRATLARI 

 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ ; 

 A.GELİR VERGİSİ AÇISINDAN GAYRİMENKUL KAVRAMI 

Medeni kanunda; arazi,tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız  ve  sürekli  haklar ile kat 

mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler  gayrimenkul  olarak belirtilmiştir. Ancak gelir vergisinde 

gayrımenkul kavramı daha çok gelir(irat)  getirme açısından ele alınmıştır. 

Gelir vergisi kanununda belirtilen mal ve hakların dışında kalan mal ve hakların kiraya verilmesi  ve 

bunlardan kira geliri  elde etmesi halinde gayrimenkul sermaye iradı hukukun gelir olarak 

değerlendirilmez. 

B.GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI SAĞLAYAN MAL VE HAKLAR 

1)GAYRİMENKULLER 

Arazi,bina,maden suları,memba suları,madenler,taş ocakları,kum ve çakıl üretim yerleri,tuğla ve 

kiremit harmanları,tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatları gayrimenkul gibi 

değerlendirilir. 
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2)GAYRİMENKUL OLARAK TESCİL EDİLEN HAKLAR 

Bir hakkın gayrimenkul sayılarak tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilip tescil edilmesi için 

hakların  bağımsız devredilebilir ve süreklilik taşıyan irtifak hakları şeklinde olması  gerekir.Yani 

bağımsız ve sürekli olmuyan irtifak hakları gayrimenkul olarak tescil edilmezler. 

3)VOLİ MAHALLERİ VE DALYANLAR 

Voli mahalleri;denizlerde,göllerde ve nehirlerde balık  avlamaya elverişli doğal su alanlarıdır.Dalyanlar 

ise;deniz,nehir ve göllerde taş,beton çit gibi engellerle balık  avlamaya uygun hale getirilmiş yerlerdir. 

4)GAYRİMENKULLERDEN AYRI OLARAK KİRAYA VERİLEN MÜTEMMİM CÜZİLERİ VE TEFERRUETI İLE 

DEMİRBAŞ EŞYASI VE DÖŞEMELERİ 

Mütemmim cüz = Bütünleyici parça.Örneğim bir binanın kapı pencere kiremitleri elektirik ve su 

tesisatı onun mütemmim cüzi sayılır.O halde binanın duvarını yazılı ilan için kiraya veren kişininelde 

ettiği gelir geyrimenkul sermaye iradı olacaktır. 

Tefarruat=eklenti.örneğim bina olarak kiralanan bir fabrikanın makineleri teferruat olup,fabrika binası 

asılı oluşturur.                                                  

5)SINAİ VE TİCARİ HAKLAR 

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret ünvanı, her 

türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi 

ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat 

usülü üzerindeki kullanma hakkı veye kullanma imtiyazı gibi haklar gayrimenkul iradı sayılır. 

6)TELİF HAKLARI 

Bilim, edebiyat, düşünce ve güzel sanatlar alanında meydana getirilen bir eserin sahibi veya kanuni 

mirasçıları dışındaki kişiler tarafından kiraya verilmesi halinde alınan bedeller.  

7)GEMİ VE GEMİ PAYLARI İLE YÜKLEME VE BOŞALTMA ARAÇLARI 

Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaksızın gemi ve gemi payları ile denizde, gölde, 

nehirlerde, garajlarda ve tren istasyonlarında yükleme ve boşaltma için kullanılan bilimum motorlu 

araçların kiraya verilmesinde elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı sayılır. 

8)MOTORLU NAKİL VE ÇEKME ARAÇLARI İLE HER TÜRLÜ MOTORLU ARAÇ, MAKİNE VE TESİSAT İLE 

EKLENTİLERİ 

Kamyon, otomobil, traktör, minibüs gibi yük ve yolcu taşımaya yarayan motorlu ve nakil çekme 

araçları ile bunların dışında kalan iş makineleri niteliğindeki dozer, beton karıştırma gibi makinelerin 

kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradıdır. Ayrıca araçların tesisat 

ve eklentilerinin kiraya verilmeside gayrimenkul sermaye iradıdır.  

9)ZİRAİ FAALİYETTE BİLFİİL KATILMAKSIZIN ZİRAİ KAZANÇTAN PAY ALINMASI 

Zirai faaliyate katılmadan sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri gayrimenkul sermaye 

iradıdır. 
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10)VAKIF GELİRLERİNDEN HİZMET KARŞILIĞI OLMAKSIZIN ALINAN HİSSELER 

Bazı kişilere vakıf senedinde gösterilmesi koşuluyla bir hizmet karşılığı olmaksızın vakıf gelirinden pay 

verilmesi gayrimenkul sermaye iradıdır. 

C. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER 

Yukarıda sayılan gayrimenkul veya menkul mal yada hak biçiminde olsun bunların; 

-sahipleri 

-mutasarıfları 

-ziliyetleri  

-iltifak hakkı sahipleri  

-kiracıları 

tarafından  kiraya verilmesi halinde elde edilen gelirler bu kişiler için gayrimenkul sermaye iradı 

olarak kabul edilir. Gayrimenkul sermaye iradı elde edebilmek için kiraya verenin kiraya verilen şeyin 

maliki olmasının veya yasal olarak zilliyetliğinde bulunmasının önemi yoktur. 

D. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ BAZI KAZANÇLARLA SINIRLARI 

1)GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İLE TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇ SINIRI 

Yukarda bahse konu olan gayrimenkul, mal ve hakların kiraya verildiğinde gayrimenkul sermaye 

iradının söz konusu olabilmesi için bunlar ticari ve zirai işletmenin mal varlığı dışında kişinin özel mal 

varlığına dahil olmalıdır. 

2) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İLE ZİRAİ KAZANÇ SINIRI 

Kişi zirai faaliyete bilfiil katılarak zirai ortaklaşa biçimde yürütmüşse kazanç gayrimenkul sermaye iradı 

değilde zirai kazanç olarak değerlendirilir. 

 

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİT ŞEKİLLERİ 
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A .VERGiYE TABi OLAN GAYRIMENKULSERMAYE IRATLARı  
1.Gayrisafi irat  
Gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme tahsil esasına bağlanmıştır Tahsil ise, nakdi ve ayni olarak 
elde edilmiş değerleri kapsar. Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kiralar tahsil edildiği yılın iradi sayılır.. 
Gelecek yıllara ait olup pesin tahsil edilen kiralar ise hangi yıla ait olarak verilmişse gelecek yılların 
hasılatı sayılırlar. (GVK. md. 72).  
Peşin alınan kiraların ilgili yıl geliri sayılmasının istisnası ölüm ve memleketi terk halleridir. Bu hallerin 
gerçekleştiği anda gelecek yıllar için tahsil edilen kira gelirlerinin tamamı o yıl elde edilmiş sayılır.  
Kira bedeli genel olarak nakden tahsil edilir. Ancak, kiranın ayın (mal) olarak tahsil edilmesi 
uygulamada rastlanan bir durumdur. Bu durumda aynen alınan değerler VUK. 267. maddesi 
hükümlerine göre emsal bedelle değerlendirmek suretiyle paraya çevrilir. Örneğin, sandalye üreterek 
geçimini sağlayan bir kiracının mal sahibine kira yerine sayılmak üzere altı adet sandalye vermesi 
halinde sandalyelerin emsal değeri hasılat kabul edilir.  
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı biçimde gayrimenkule 
yapılan eklentiler kira süresinin sonunda bedelsiz olarak kiraya verene devrolunması halinde söz 
konusu eklentiler aynen tahsil edilmiş kira hükmünde sayılacaktır.  
Emsal Kira Bedeli  
Gayrimenkul sermaye iratlarında vergi güvenlik önlemi olarak emsal ve bedeli esası getirilmiştir. 
Kanunumuz emsal kira bedelini, kiraya verilen mal haklara ilişkin iradin gayrisafi iradına alt sınır 
çizmek amacıyla getirilmiştir.  
Mal veya hakların bedelsiz veya bedelle kiraya verilmesi halinde gerçek kira yerine gerçeğe yakın 
olarak belirtilecek emsal kira bedeli" gayrisafi hasılat yerine geçer. Emsal veya bedeli artık bu mal 
veya hakların kirası sayılır. Ancak hemen belirtelim ki emsal kira bedeli bir ölçü olarak vergi idaresi 
lehine adi kanuni karine niteliğinde olup ,mükellefçe her zaman çürütülebilir ve aksi ispat edilebilir. 
Bu nedenle, beyan edilen kira gelirinin doğru ve gerçek olduğunun ispatı halinde, emsal kira bedeline 
göre vergi salınmaz. mükellefler kira sözleşmelerini bir ispat aracı olarak kullanabilirler.  
Emsal kira bedeli, bina ve araziler ile mal ve haklar için ayrı ayrı belirlenir.  
Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit 
edilmiş kira, bu suretle tespit edilmiş kira mevcut değilse, VUK göre belirlenen vergi değerinin %5'i 
yıllık kira bedelidir.(GVK. md. 73) Örneğin vergi değeri 90.000 TL olan bir apartman dairesi bedelsiz 
olarak kiraya verilirse, emsal kira bedelinden düşük olmayacağına göre, yıllık kira bedeli (90.000 x 
0.5=4.500 TL olacaktır. Diğer mal ve haklarda yıllık emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet 
bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa VUK'un servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre 
belli edilen değerin %10'udur.  
Emsal kira bedelinin uygulanmayacağı durumlar  
Bazı durumlarda gayrimenkuller başkasına bedelsiz yada düşük bedelle kira verilmiş olsa bile emsal 
kira bedeli uygulanmaz. Ancak, alınan kira varsa bu gayrisafi tutar olarak dikkate alınarak işlem yapılır. 
Emsal kira bedelinin iradin sağlandığı gayrimenkulün değerine duyarsız kaldığı haller şunlardır (Bkz. 
GVK. md. 73);  
-Boş kalan gayrimenkullerin korunmaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması. 
Örneğin, bir yazlığın kişin korunması amacıyla bekçiye bırakılması gibi.  
- Binaların, mal sahiplerinin usul/üst soy, füru/alt soy (çocuklar, torunlar ve bunların çocuklar) 
kardeşlerin ikametine tahsis edilmesi hali. Usul ve fürunun her birine birden fazla konut tahsis edilirse 
bu konutlardan sadece biri için emsal kira bedeli uygulanmaz Diğerleri için uygulanır. Ancak evli 
eşlerden her birine kardeşleri tarafından birer konut tahsis edilmesi halinde konutlarından sadece 
vergi değerleri yüksek o emsal kira bedeli uygulanmayacak, diğerlerine uygulanacaktır. Ayrıca eşin 
sahip olduğu bir işyerinde kira ödemeksizin faaliyette bulunulması halinde emsal bedeline göre kira 
elde etmiş sayılır. Örnek: (H) evli olup, kardeşi (A) tarafından kendisine bedelsiz olarak tahsis edilen 
konutta ikamet etmekteyken, (H)'nin eşi olan (E)'ye de ağabeyi (M) tarafından bedelsiz yazlık bir ev 
tahsis edilmiş olsun. Bu durumda evli eşlere , her birinin kardeşleri tarafından iki tane bedelsiz konut 
tahsisi var, emsal kira bedeli sadece vergi değeri yüksek olana uygulanmayacak, diğer konut için 
uygulanacaktır.  
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Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere emsal kira bedelinin bu fıkraya uygulanmaması bazı şartlara 
bağlanmıştır. Bu şartların tamamı sağlanmalıdır.  
* Tahsis edilen gayrimenkul ikamet amacıyla kullanılması,  
* Gayrimenkulü tahsis eden kişinin binanın mal sahibi olması  
* Gayrimenkul bedelsiz kullanımına bırakıldığı kişiler ile bırakan kişi arasında belirli bir akrabalık 
derecesinin olması gerekir.  
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-Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı bağımsız birimde (evde veya dairede) ikamet etmesi hali. 
Burada önemli olan akrabaların (kan veya sıhri akrabalık hali örneğin, yeğen, amca, dayı, kayınvalide, 
kayınbirader, baldız vb.) mal sahibi ile birlikte ve ayni evde oturmasıdır. Mal sahibi, akrabalarına ayrı 
ve bağımsız bir konut tahsis ederse ayrı evde oturdukları için emsal kira bedeli uygulanır.  
- Kiralamanın belirli kuruluşlara yapılması. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli daireler, il özel 
idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda emsal kira 
bedeli uygulanmaz.  
2. Giderler  
a. Gerçek Gider Usulü  
Gerçek gider usulünde gayrimenkul sermaye iradı, gayrimenkul olarak nitelenen mal hakların kiraya 
verilmesinden elde edilecek gayrisafi hasılattan belgeye dayalı giderlerin indirilmesi esasına dayanır. 
Mükellef gerçek giderlerine ait beyannameye eklemeyecek, ancak vergi dairesince istendiğinde ibraz 
edecektir .Bu nedenle bu belgeleri zaman aşımı süresi olan beş yıl süre ile saklaması gerekir. Mal ve 
hakların kısmen kiraya verilmesi durumlarında (örneğin, kimse sahibi olduğu konutunun beş 
odasından üçünde kendisi oturup, ikisini kiraya vermesi hali) yukarda yazılı giderlerden yalnız bu 
kısma isabet edeni hasılattan indirilir. İndirilecek tutarın belirlenebilmesi açısından açık bir ölçü 
yoktur. Ancak metre kare arsa payı, vergi değeri gibi ölçüler kullanılabilir.  
Safi iradın bulunması için üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir (GVK, md. 74):  
-kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma ,ısıtma, su ve asansör giderleri;  
-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare 
giderleri;  
-Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;  
-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 ;  
-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından 
ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;  
-Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar  
-Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakin iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya 
bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz);  
- Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;  
-Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;  
- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli;  
-) Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen 
zarar, ziyan ve tazminatlar.  
(1)Kiraya Verence Karşılanan Aydınlatma, Isıtma, Su ve Asansör Giderleri  
Kiraya verilen gayrimenkulün aydınlatma Isıtma, su ve asansör giderlerini ime ait olacağı kira 
sözleşmesinin tarafları arasında kararlaştırılır.  
(2) Kiraya verilen Mallar için yapılan Yönetim Giderleri  
Bu gider kaleminden haklar hariç kiraya verilen gayrimenkuller yararlanır.  
(3)Sigorta Giderleri ile Ödenen Vergi Harç, Resim, şerefiyeler  
Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri (DASK, yangın, kasko) ilgili oldukları yıl itibariyle 
gider yazılırlar.  
(4)Gayrimenkule iliskin Alınan Borçların  
Faizleri Kiraya verilen mal ve haklar için harcamalar (onarım, satın alma, yeniden inşa gibi) ya öz 
kaynaklardan ya da borçlanma yoluyla karşılanır. yazılır.  
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(5)Kiraya verilen Mal ve Haklar için Ayrılan Amortismanlar  
Kiraya verilen mal ve hakların amortismana tabi değeri biliniyorsa maliyet bedeli bilinmiyorsa bu da 
bina ve arazi için vergi değerleri, diğer mal ve haklar için VUK un 267. maddesinin 3. sırasına göre 
tespit edilen emsal değerleri (takdir esası) üzerinden amortisman ayrılır.  
(6) Kiraya Verenin Yaptığı Bakım ve onarım Giderleri  
Bu gruptaki giderlerin bakım ve onarım gideri olabilmesi için kırılan, yıpranan eskiyen kısımlarının 
tamir edilmesine yönelik ve gayrimenkulün değerini ve ömrünü arttırıcı nitelikte olması gerekir. 
Örneğin bacaların temizlenmesi..  
(7) Kiraya Tuttukları Mal ve Haklara Kiraya verenlerin ödedikleri Kiralar ve Diğer Gerçek Giderler  
Kira hakkının konusu kullanım olması nedeniyle bir kişi sahibinden veya bir başkasından kiraladığı mal 
veya hakkı kullanmak için tekrar bir başkasına kiraya verebilir. ilgili mal veya hakki asil mal sahibinden 
kira ile tutan kiracı, bunları kiraya vermesi halinde bir taraftan kiracı diğer taraftan kiraya veren 
(kiralayan) sıfatına da sahip olacaktır. Bu durumda malı asil sahibinden kira ile tutup başkasına kiraya 
veren (kiracı) için gayrimenkul sermaye iradi ortaya çıkacaktır.  
(8) Sahibi Bulundukları Konutları Kiraya verenlerin Kira ile oturdukları Konutların Kira Bedeli  
Bazı durumlarda konut sahipleri kendi konutlarını kiraya verip memuriyet, sağlık, öğrenim, yerleşme 

gibi çeşitli nedenlerle kira ile başka konutta oturabilirler. Böyle bir durumda kiraya verdiği konuttan 

elde ettiği hasılattan kirada oturan kişi oturduğu konutun kira bedelini düşebilecektir. Bu kira, kiraya 

verilen konutun kira aşması halinde indirilemez. 

(9) Mal ve Haklarla İlgili Olarak Sözleşmeye Kanuna veya İlana Dayanarak Ödenen Zarar, Ziyan ve 

Tazminatlar 

Kiraya verilen mal ve haklardan dolayı nitelikleri kanunda belirtilmiş şekilde ödenen zarar, ziyan ve 

tazminatların gayri safi irattan düşülmesi mümkün olacaktır. Ancak, ödenen tazminatlar mahkeme 

kararına dayansa bile ödemenin şahsi kusurundan kaynaklanması halinde gider olarak dikkate 

alınmaları mümkün olmaz. Para ve vergi cezaları gayrisafi hâsılattan indirilemez. 

(10) Yeni İktisap Edilen Konutun İktisap (Satın Alma) Bedelinin %5'i 

İndirim konut olarak kiraya verilmek koşuluyla iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle uygulanır. 5 yıl 

boyunca her yıl için indirilecek yıllık tutar konutun iktisap bedelinin %5'idir. 5 yıllık süre, iktisap 

edildiği yıldan itibaren başlar. İktisap tarihinden 5 yıl geçtikten sonra kiraya verilen bir gayrimenkul 

için bu uygulama söz konusu olmayacaktır. 

Bu indirim, iktisap edilen ve kiraya verilen konutun birden fazla olması halinde mükellefçe seçilen bir 

tanesi için uygulanır. Ayrıca bu indirim, kiraya verilen ilgili konutun kira bedelinden yapılır, kiraya 

verilen diğer konutlarla ilişkilendirilmez. 

b. Götürü Gider Usulü 

Götürü gider tutarı, gayrisafi iradın %15'idir (GVK.m.74/3). Gayrisafi hasılatın bilinmesi halinde götürü 

gider tutarına, dolayısıyla da safi hasılata kolaylıkla ulaşılacaktır. Götürü gider usulü ile gerçek gider 

usulü arasındaki seçim herhangi bir kayıt ve sınırlama olmaksızın mükellefe bağlıdır. 

Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler (GVK.m.74). 

Mükellefin yükümlü bazı gayrimenkulleri için götürü gider yöntemini bazıları için gerçek gider 

yöntemini seçmesi mümkün değildir. 
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B. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA KONUT İSTİSNASI 

Bu istisna GVK'nın 21.maddesinde sadece konutları kapsamına alacak şekilde düzenlendiği için konut 

istisnası olarak nitelendirilmektedir. 

İstisnaya yıllık gayrisafi irattan indirilmek üzere 4.400 TL parasal sınır getirilmiştir. İstisna aile reisi, eş 

ve çocuk olsun her bir mükellefin elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının gayrisafi tutarlarına ayrı 

ayrı uygulanır. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda istisna tutarı ortakların hisse 

tutarı önemli olmaksızın her bir ortağa ayrı ayrı uygulanacaktır. 

1. Konut İstisnasının Şartları 

a. Binaların konut olarak kiraya verilmesi 

Kiraya verilen konutun aynı zamanda işyeri olarak kullanılması durumunda elde edilen gayrimenkul 

sermaye iratlarına istisna uygulanmaz. 

b. Mükellefin ticari, zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmaması 

Anlaşılacağı üzere ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve 

iratlarından dolayı yıllık beyanname verenlerin istisnadan faydalanmasına engel yoktur. 

c. Mükellefin başka gelirlerinin belirlenen üst sınırı aşmaması 

Ticari, zirai ve mesleki kazanç dışında kalan tüm ücret, irat ve kazançların toplam tutarı 120.000 TL'yi 

aşmamalıdır. 

2. Konut İstisnasının Uygulanması 

İstisnanın uygulanması açısından hâsılatın birden fazla binadan elde edilmesinin önemi yoktur. Bir 

kişinin üç konutu olsa istisna üç konuttan elde edilen irat toplamına bir kere uygulanacaktır. 

İradın gayrisafi tutarının istisna için belirlenen parasal sınırı geçmesi halinde parasal sınırı aşan kısmı 

hâsılat olarak kabul edilir. Hisseli gelir elde edilmesi durumunda istisna tutarı her bir hissedar için 

hissesine düşen miktara ayrı ayrı uygulanır. 

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut istisnasından yararlanılması durumunda, gerçek gider 

tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayrisafi hâsılattan indirilemez. Bu çerçevede indirilecek gider 

şöyle formüle edilebilir; 

İndirilecek Gider = (Toplam Gider × Vergiye Tabi Hâsılat) / Toplam Hâsılat 

▪Sayfa 98'deki örneğe göz atabilirsiniz. 
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III. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT 

Gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların vergi sorumluları tarafından kira ile tutulmaları 

halinde, bunlar kiraya verene nakden veya hesaben yaptıkları ödeme sırasında tevkifat yapmak 

zorundadırlar. Vergi sorumlusu dışındaki kişilerin yaptıkları kira ödemelerinden tevkifat yapmak 

zorunda değillerdir. 

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerle ilgisi olmaksızın yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı 

yapılması söz konusu değildir. 

Kiralanan işyeri gelir vergisine tabi bir işletmenin aktifinde kayıtlı olursa ya da kiraya tutulan şey kamu 

kurumlarına ait olursa, kira geliri elde eden açısından gayrimenkul sermaye iradı sayılmayacağı için 

tevkifat yapılmaz. Ayrıca fiili ödemeye dayanmadan emsal kira bedeline dayanılarak hesaplanan kira 

bedelleri üzerinden tevkifat yapılmaz. 

▪Sayfa 100'deki tevkifat oranları tablosuna göz atabilirsiniz. 

Kiranın net olarak ödeneceğinin kararlaştırılması halinde gelir vergisi tevkifatı bu ödemenin 

bulunacak gayrisafi tutarı üzerinden yapılacaktır. 

▪Sayfa 100'deki örneğe göz atabilirsiniz. 

Gidecek yıllara ilişkin peşin yapılan kira ödemelerinde tevkifat, kiranın hangi ay ve yıla ilişkin olduğuna 

bakılmaksızın ödemenin gerçekleştirildiği sırada yapılır. 

GELİR UNSURLARININ TESPİTİ:MENKUL SERMAYE İRATLARI  

I.MENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ 

A.MENKUL SERMAYE İRADININ TANIMI VE UNSURLARI 

GVK’NIN 75.maddesi “sahibinin ticari,zirai veya mesleki faaliyeti dışındaki sermaye veya para ile 

temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı,faiz ve benzeri 

iratları”menkul sermaye iradı sayılmaktadır.Unsurları şunlardır: 

-İradı sağlayan unsur kişinin özel malvarlığına dahil olmalıdır. 

İradın, ticari,zirai veya mesleki faaliyetlerinin dışındaki sermayesinden doğması gerekir.Burada önemli 

olan nokta kişilerin özel malvarlığındaki sermayelerini kendileri dışında iktisadi faaliyet gösteren ve 

gelir yaratan gerçek ve tüzel kişi işletmelere yatırarak gelir elde etmeleridir.Elde edilen bu gelir irat 

olmaktadır. 

-Yatırılan sermaye para veya parayla temsil edilebilen değerlerden oluşmalıdır. 

Parayla temsil edilebilen menkul değerler sermaye şirketlerinin paylarını, hisse senetlerini, tahvillerini 

, borç senetlerini,poliçelerini,bonolarını ayrıca mevduatı ve diğer kişilere verilen ödünçleri kapsar. 
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B.MUTLAK OLARAK MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER 

Yabancı parası ile ödenen faiz ve temettüler: Madde 79 — Menkul sermaye iratları, yabancı parası 

ile tahsil edildii veya yabancı parası olarak kayıtlara intikal ettirildii veya bu iratlara yabancı parası 

olarak tasarruf edildii takdirde, mezkûr iratlar tahsil edildikleri veya kayıtlara intikal ettirildikleri veya 

tasarruf olundukları günün borsa rayici üzerinden, borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlıınca tâyin 

olunacak kur üzerinden Türk Parasına çevrilir. 

GVK 75 maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılır; 

- Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (Limited Şirket Ortaklarının,iş ortaklarının ortakları ve 

komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar) 

-Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları 

-Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ,Kamu Ortaklığı İdaresi ve 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler 

-Her çeşit alacak faizleri 

-Mevduat faizleri  

-Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller 

-İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında 

alınan para ve ayınlar: 

-Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 

-Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları  ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar 

payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları  

-Repo gelirleri 

-Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları,yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından 

çeşitli adlarla yapılan ödemeler 

1.Kar Payları 

-Hisse Senetleri Kar Payı :Hisse senedi sermayesi paylara bölünmüş ve bu paylar karşılığında kıymetli 

evrak niteliğinde pay senedi olup şirket sermayesinin belirli bir oranını temsi l eden ve sahibine o 

oranda ortaklık hakkı sağlayan belgedir.Ortakların hisse senedine bağlı en önemli haklardan biri de 

kar payı elde etmeleridir.Hisse senetlerinden elde edilen kar payları menkul sermaye iradı kabul 

edilir. 

-İştirak Hisseleri Kar Payı:Limited şirket ortaklarının iş ortaklıklarında ortakların ve adi komandit 

şirketlerde komanditerlerin kar payı ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu bölüme girer. 

-Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Verilen Kar Payları:Kurumların yönetim kurulu 

başkan ve üyelerine verilen kar payları menkul sermaye iradı olarak kabul edilir. 
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-Yatırım Fonları Katılma Belgeleri Kar Payları:Yatırım fonlarında para yatıranlara hisse senedi yerine 

belge sahibinin fon kurucularına karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını 

gösteren kıymetli evrak niteliğinde katılma belgeleri verilir.Yatırım fonlarının kar payı şeklindeki geliri 

esasen fonların alış ve satış tarihleri arasındaki bir değer artışı şeklinde tezahür eder 

2.Faiz ve Benzerleri 

-Her Türlü Tahvil Faizleri,Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi ve 

Özelleştirme İdaresi’nce Çıkarılan Menkul Kıymet Gelirleri: 

Devlet Tahvili:Finansman ihtiyacını karşılamak üzere anonim şirketlerce ve kamu kuruluşları 

tarafından çıkarılan borç senetleridir.İsme ve taşıyana yazılı olarak çıkarılan bu senetlerden elde 

edilen faiz gelirleri menkul sermaye iradıdır. 

Hazine Bonosu:Hazinenin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla borç olarak aldığı tutarlar 

karşılığında verieln bonolardır.Bu bonolara faiz ödenir.Bono karşılığında faiz olarak ödenen tutar 

menkul sermaye iradı sayılır. 

Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresi Tarafından Çıkartılan Menkul Kıymetler:Bu kurumlar 

gelir ortaklığı senetleri,hisse senetleri,tahviller olmak üzere çeşitli finanas araçları çıkarır. 

Eurobond: Hazine tarafından yurtdışında birkaç ülkede aynı anda gerçekleştirilen borçlanma 

senetleridir.Bir çeşit Devlet Tahsili ve Hazine bonosu sayılırlar. 

-Her Türlü Alacak Faizi:Adi,imtiyazlı,rehinli,senetli alacaklarla,cari hesap alacaklarından doğan faizler 

ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan tutarlar için verilen faizler menkul 

sermaye iradı olarak kabul edilir. 

-Mevduat Faizleri:Bankalara,bankerlere,tasarruf sandıklarına,mevduat kabul eden diğer kurumlara 

yatırılan vadeli vadesiz paralara ödenen faizler ile bunların dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı 

olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun topladıkları paralara 

sağladıkları gelirler ve menfaatler mevduat faizi sayılırlar.Bankalara açılan döviz cinsinden veya  

mevduat hesaplarında  ana paranın döviz cinsinden ödenmesinde kur değişimi sebebiyle ortaya çıkan 

kur farkı menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmez 

Katılım Bankalarının Katılım Payları(Kar-Zarar Hesabı Kar Payları) 

Borç veren verdiği borç paranın yönetimine katılmadığı ve getiri riskine girmediği durumda faiz 

sonucunu doğuran bir gelir elde edilmiş olunur.Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile 

kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve ve katılım bankalrınca kar ve zarara 

katılma karşılığında ödenen kar payları menkul sermaye iradı sayılır. 

-Repo Gelirleri:Her türlü menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden 

çıkartılmasından sağlanan menfaatler menkul sermaye iradı sayılır. 
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3.Diğer Menkul Sermaye İratları 

-Her Türlü Sermaye Piyasası Araçları Gelirleri:Sermaye Piyasası Kanununa göre ihraç edilen her türlü 

sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler de menkul sermaye iradı olarak kabul 

edilir.Sermaye piyasası araçları ortaklık ve alacaklılık sağlayan,belli bir tutarı temsil eden,yatırım aracı 

olarak kullanılan,dönemsel gelir getiren,misli nitelikte,seri halinde çıkarılan,ibareleri aynı olan ve 

şartları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen menkul kıymetler ile diğer evraklardır. 

-Hisse Senetleri ve Tahvillerin Vadesi Gelmemiş Kuponlarının Satış Bedelleri 

Hisse senetleri ve tahvillerin sadece vadesi gelmemiş kuponlarının satılması karşılığında elde edilen 

hasılat menkul sermaye iradı sayılır. Bu işlemde hisse senedi ve tahvillerin sadece vadesi gelmemiş 

kuponlarının satılması söz konusu olup, hisse senedi ve tahvillerin kendisinin satılması bu kapsamın 

dışındadır. 

-İştirak Hisselerinin Sahibi Adına Tahakkuk Etmemiş Kâr Payı Devir ve Temlik Bedelleri 

İştirak hisselerinin sahibi olan bir kişi bu kâr paylarını tahakkuk etmeden devir veya temlik ederek 

önceden satarak elde edilen gelir menkul sermaye iradı kabul edilir. 

-Senetlerin İskonto Edilmesi Karşılığında Alınan İskonto Bedelleri 

Vadesi gelmeden önce iskonto edilerek paraya dönüştürmenin karşılığı olarak alınan bedeller menkul 

sermaye iradı olarak kabul edilir. 

-Emeklilik Kurumları Tarafından Yapılan Bazı Ödemeler 

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 

yapılan ödemeler de mekul sermaye iradı sayılır. On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek 

ayrılanlara ödenen irat tutarları ve on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, 

maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları. Bu irat tutarları; varsa 

fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek 

bulunur. 

Ayrıca bireysel emeklilik sisteminden;  

-On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içindekısmen ödeme alanlara yapılan 

ödemelerin içerdiği irat tutarı, 

-On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre 

içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı, 

-Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle 

ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı. 

Bireysel emeklilik sistemindeki tutarların hesaplanmasında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet 

katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı da dahil edilerek dikkate alınır. 
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C.MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN GELİRLER 

-Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması menkul sermaye iradı olarak kabul 

edilmez.  Ancak menkul kıymetin aslı, vadesi gelmiş kuponlarla birlikte satılırsa kupon bedeli satanın 

menkul sermaye iradı kabul edilir. 

-İştirak hisselerinin devir ve temliki karşılığı sağlanan iratlar menkul sermaye iradı olarak kabul 

edilmez. Ancak iştirak hisselerinin satışında tahakkuk etmiş kâr payı varsa sadece bu tutar satan için 

menkul sermaye iradı olarak kabul edilir. 

II. MENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİ 

Menkul sermaye iradının tespiti için defter tutulmaz. Menkul sermaye iratlarının safi tutarının 

belirlenmesi yukarıda sıralanan iratların, gayrisafi tutarından GVK.’nın 78.maddesinde belirtilen ve 

aşağıda yer alan giderler düşülerek yapılır. 

-Menkul Kıymetlerin Muhafaza Giderleri; Menkul kıymetlerin depo edilmesi ve sigorta ücretleri gibi 

muhafazası için yapılan giderler gayrisafi hasılattan indirilir. Örneğin, bankalar veya benzeri kurumlara 

menkul kıymetlerin saklanması, korunması ve sigorta yaptırılması için menkul kıymet sahibi 

tarafından ödenen ücretler gider sayılır. 

-Kâr Payı ve Faizlerin Tahsil Giderleri; Tahsil işlemi için bankaların aldıkları ücretler gider olarak yazılır. 

Şirket toplantılarına bizzat veya vekaleten iştirak gibi sermayenin yönetimi için yapılan katılma 

giderleri gayrisafi tutardan indirilemez. 

-Vergi, Resim ve Harçlar; Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve 

harçlar gayrisafi irattan indirilir. Örneğin, menkul kıymetler için ödenen damga vergisi.  Gelir 

vergisinin gayrisafi irattan indirilemeyeceği aynı bent ile hüküm altına alınmıştır. 

III. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR 

A. KÂR PAYI İSTİSNASI; buna göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, ortaklık karşılığı kâr 

paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Dar mükelleflerden elde edilen kar payları istisna 

kapsamına girmemektedir. 

B. TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN YAPILAN ÖDEMELER İSTİSNASI; Sigorta süresi en az 

on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir 

vergisinden müstesna tutulmuştur (GVK, md.22) Ancak bu  istisnadan yararlananların vefat, maluliyet 

veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir 

sigortalarından ayrılmaları halinde, ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 

94üncü maddeye göre tevkifat yapılır. 

C GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİNE ÖDENEN GELİRLER İSTİSNASI; Kamu Ortaklığı İdaresi’nce çıkartılan 

gelir ortaklığı senetlerinden elde edilen gelirlerin ilk beş yıl için %100’ü, müteakip üç yıl için %50’si 

vergiden istisna edilmiştir. 
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IV. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT 

Menkul sermaye iratlarında yapılan tevkifatlar şu şekilde gösterilebilir. 
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DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 

Gelire giren kazanç ve iratlar 

A. Değer artışı kazançları 

B. Arizi kazançlar 

Vergilendirilecek değer artışı kazançları; elden çıkarılan mal ve haklardan doğan kazançlardır.  

Menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilenler hariç kazançların 12.000 

TL’si vergi dışında tutulmuştur. Mal ve hakların değer artışı sayılabilmesi için bunların gerçek kişilerin 

özel mal varlıklarında bulunması gerekir.  

Değer artışı kazançları; 

1. Hisse senedi ve diğer sermaye piyasası araçları; özel malvarlığına dahil hisse senetlerinin 

elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. 

a) BİST’te işlem gören hisse senetlerinin elden çıkarılması; Ocak 2006’dan sonra bir yıl içinde  

elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için beyanname verilmez, vergilendirme kaynakta kesinti 

(tevkifat) yolu ile yapılır. Yapılan tevkifatlar BİST hisse senetlerinin saklandığı Takasbank tarafından 

üçer aylık dönemler itibari ile Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bir beyanname ile kesinti mini izleyen 

ayın 23. Günü akşamına kadar beyan edilip aynı ayın 26. Günü akşamına kadar ödenir. Tam 

mükelleflere ait hisse senetlerinin 1 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra çıkarılmasından elde 

edilen kazançlar ise değer artışı kazancı sayılmayacak dolayısı ile vergilendirme dışı kalacaktır. 

b) BİST’te işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılması; Tam mükelleflere ait BİST’te  

işlem görmeyen hisse senetlerinin 2 yıl içinde elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç yıllık beyan 

yoluyla vergilendirilir. Tam mükelleflere ait hisse senetlerinden BİST’te işlem görmeyenler 2 yıldan 

fazla sürede elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç değer artışı kazancı sayılmayacağından vergi 

dışı bırakılmıştır. Dar mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin alım satımından kaynaklanan kazançlar 

2 yıl veya başak bir süreyle sınırlı olmaksızın değer artışı kazancı konusuna girer ve tevkifat yoklu ile 

vergilendirilir. 

2. Eurobondların satışı; hazine tarafından yurtdışında çıkarılan menkul kıymetler olup birkaç 

ülkede aynı anda gerçekleştirilen uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tam mükelleflerde 

beyan edilir ve vergi kesintisi yoktur. Dar mükelleflerde ise beyanname verilmez ve vergi 

kesintisi de yapılmaz. 

3. Belirli hakların elden çıkarılması; arama, işletme, imtiyaz hakları, marka, ticaret ünvanı, 

sinema ve televizyon filmleri ve kullanma imtiyazı gibi hakların elden çıkmasından doğan 

kazançlardır.  

4. Telif hakları ve ihtira beratlarının elden çıkarılması; telif hakları ve ihtira beratlarının 

yazarları, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışındaki kimseler tarafından elden 

çıkarılmadaki doğan kazançlar. 

5. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar; amaç şahıs ve 

sermaye şirketlerinde ortakların hisse senedine bağlanmamış paylarını ifade eder. 

6. Faaliyeti durdurulan işletmenin elden çıkarılmasından doğan kazançlar; faaliyetin tamamen 

durdurulmasından kasıt işin bırakılmasının ötesinde vergiye tabi olmayı gerektiren işlemlerin 

sona ermesidir. Faaliyet tamamen sona erdirilip iş terk edildikten sonra elde kalan 
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mevcutların terk anındaki değerlerinden daha yüksek bir bedelle satılmaları halinde elde 

edilen kazanç değer artışı kazancı sayılacaktır. 

7. Gayrimenkullerle bazı mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar; 

gayrimenkuller ve bu nitelikteki hakların iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden 

çıkarılması halinde doğacak kazançlar değer artışı kazancıdır.  

 Arazi, bina, maden suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit 

harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzleri ve teferruatı, 

 Voli mahalleri ve dalyanlar, 

 Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

 Motorlu olup olmadıklarına bakılmaksızın gemi ve gemi payları, 

 Bilumum motorlu yükleme ve boşaltma araçları, 

 Gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai faaliyette kullandıkları gayrimenkuller 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu satın aldığı arsasını müteahhide kat karşılığı veren bir kişinin arsa 

karşılığında kat sahibi olmasını yeni bir elde etme değil servetin biçim değiştirmesi kabul etmiş ve 

dairelerin arsanın iktisap tarihinden 5 yıl geçtikten sonra satışından elde edilen kazancın değer artışı 

kazancı sayılmayacağını belirtmiş ve vergiye tabi kazanç olmadığını belirtmiştir.  

 

Mal ve hakların satılmasına ilaveten,devir ve temliki,trampa edilmesi,takas 

yapılması,kamulaştırılması,ticaret şirketşerine sermaya olarak konulmasıda elden çıkarma karşılığı 

sayılır. 

   -Safi tutarın tespitinde Endeksleme 

  Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisapbedeli,iktisap edildiği ay dahil bunların elden çıkarıldığı 

ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında arttırılarak tespit edilir.Amacı ise eflasyonun arındırılması 

ve güncelleştirilmiş maliyete ulaşılmasıdır. 

 Elde etme ve çıkarma tarihleri arasında geçen süre 5 yılı aşmadığından bu kazanç değeri kazan değer 

artışı olarak değerlendirilir.Bu durumda kazancı bulmak için önce işyerinin endekslenmiş iktisap 

bedelini bulmak sonra bunu satış bedelinden çıkartmak gerecektir. 

   ÖRN:İş yerinin 30.000 TL’lik satış tutarından 12.000 TL’ye düşüldüğünde kazancın 18.000 TL olduğu 

görülür.Bu kazanç tutarının o yıl için tanınan istisna tutarını geçip geçmediğine bakılarak beyan 

edilecek gelirin var olup olmadığına karar verilecektir. 
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   VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI  

     Değer artışı kazançlarında devir veya dönüştürme istisnaları dediğimiz durumlar GVK’nın 

81.maddesinde belirtilmiştir; 

-Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde,mirasçıları tarafından işletmenin devam edilmesi ve 

mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleri ile aynen devir alınması 

halinde ortaya çıkan değer artışı kazancı vergilendirilmez. 

-Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin(adi ortaklıklar dahil)bilançosunun bir 

sermaya şirketine aktif ve pasifyle bütün halinde devrolunması,devralan şirketin bilançosuna aynen 

geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahibinin şirketten,devir bilançosuna göre hesaplanan öz 

sermayesei tutarında ortaklık payı alması halinde ortaya çıkan değer artışı kazancı vergilendirilmez. 

-Kollektif ve adi komandit şirketlerin GVK’nın 81/2 numaralı bendinde yazılı şartlar halinde tür 

değiştirilerek sermaye şirketi haline dönüşmesi halinde doğan değer artışı kazancı vergilendirilmez. 

 

  ARİZİ KAZANÇLAR  

NİTELİĞİ:Devamlılık arz etmeyen elde edilen kazançlardır. 

 

A.ARIZİ TİCARİ KAZANÇLAR 

  GVK’da ticari faaliyetin sürekli yapılması halinde ticari kazançtan söz edilir.Bir ticari faaliyet sürekliik 

veya davamlılık arz edecek şekilde yapılmıyorsa ondan elde edilen kazanç ticari kazanç olarak 

değil,arızi ticari kazanç sayılır. 

B.ARIZİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 

 Arızi serbest meslek kazancı süreklilik arz etmeyen ve mahiyeti itibariyle serbest meslek faaliyeti 

sonucunda elde edilen kazançtır.Kazancın istisnayı aşan kısmı vergiye tabidir. 

C.BELİRLİ FAALİYETLERİN DURDURULMASI VEYA TERK EDİLMESİ KARŞILIĞINDA SAĞLANAN 

MENFAATLER  

 Ticari ve zirai bir işletme ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi,henüz 

başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale,arttırma ve eksiltmelere iştirak 

edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar arızi kazanç sayılır.İstisnayı aşan kısım vergiye tabidir. 

D.GAYRİMENKUL BOŞALTILMASI VEYA KİRACILIK HAKKININ DEVRİ KARŞILIĞINDA ALINAN 

TAZMİNAT VE PEŞTAMALLIKLAR 

 Gayrimenkulleri boşaltacak veya devredecek kişiler gayrimenkulleri devrettikleri kişilerden ‘hava 

parası’,’tazminat’ veya ‘toz parası’ gibi adlarla paralar alırlar.Ne ad altında olursa olsun bu değerler 

arızi kazanç olarak değerlendirilir.Kazançların aşan kısmı vergiye tabidir. 

E.GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ YÜKÜMLÜLERİN TERK ETTİKLERİ İŞLERLE İLGİLİ SONRADAN ELDE 

ETTİKLERİ KAZANÇLAR 

 Gerçek usulde vergiye tabi mükellefler faaliyetlerini terk ettikten sonra,sürdürdükleri işleriyle ilgili 

sonradan bazı kazançlar elde edebilirler.Zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli 

alacakların tahsili bu niteliktedir.Bu kazançlar arızi kazanç olarak değerlendirilir. 
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F.DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLARIN ARIZİ ULAŞTIRMA FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ 

KAZANÇLAR 

 Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinin arızi 

olarak yapılmasından elde ettikleri kazançlar da arızi kazançtır.Bunların tamamı vergiye tabi 

olup,herhangi bir istisnadan yararlanmaları söz konusu değildir. 

 

 

ARIZİ KAZANÇLARDA SAFİ TUTARIN BULUNMASI  

 Arızi kazanç sağlayan faaliyet sonucunda alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para 

ile temsil edilen menfaatlerden;arızi ticari kazançlar için maliyet bedeli ve satış giderleri,diğerleri için 

tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir. 

ARİZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA 

 Tüm kazançlar toplamına bir defa uygulanmak üzere istisna tutar 24.000 TL’dir. 

*Ancak terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ve dar mükellefiyete tabi 

olanların arızi ulaştırma faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile henüz başlamamış olan ticari,zirai 

veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi,ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi 

karşılığında elde edilen kazançlar için bu istisna UYGULANMAMAKTADIR. 

 

. Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Arızi Ulaştırma Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançlar 

Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinin arızi 

olarak yapılmasından elde ettikleri kazançlar da arızi kazançtır. Bu kazancın safi miktarı tamamen 

vergiye tabi olup istisnası yoktur. 

2. Arızi Kazançlarda Safi Tutarın Bulunması 

Arızi kazanç sağlayan faaliyet sonucunda elde edilen para, ayın ve menfaatlerden arızi ticari kazançlar 

için maliyet bedeli ve satış giderleri, diğerleri için tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir. 

3. Arızi Kazançlarda İstisna 

Gerçek usulde vergiye tabi yükümlüler için, arızi kazançlar toplamına uygulanmak üzere 27.000 TL 

istisna öngörülmüştür. İstisna her kalem için ayrı ayrı değil geçerli olduğu kazanç kaleminin toplamına 

uygulanır. 

Terk edilen işlerle ilgili sonradan elde edilen kazançlar, dar mükellefiyete tabi olanların arızi ulaştırma 

faaliyetinden elde ettikleri kazançlar, henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç 

girişilmemesi, ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlara bu 

istisna uygulanmaz. 

9. GELİRİN BEYANI, GELİR VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ 

Gelir vergisinde beyan esası geçerlidir. Beyannameleri yıllık, muhtasar ve münferit olmak üzere üçe 

ayırabiliriz. 
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1. YILLIK BEYANNAME 

A. YILLIK BEYANNAMENİN MAHİYETİ VE GELİRLERİN BEYANI 

1. Gelirlerin Yıllık Beyannamede Toplanması Esası 

Gelir vergisinde temel ilke, mükelleflerin çeşitli gelir unsurlarından meydana gelen ve bir takvim yılı 

içinde elde ettiği kazanç ve iratlarını kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyannamede toplayıp 

ilgili vergi dairesine bildirmeleridir. (GVK. md. 85) 

2. Beyanname Verilmeyen ve ya Beyannameye Dahil Edilmeyen Gelirler 

Gelir vergisinde tüm kazanç ve iratların beyannamede toplanması esas olmakla birlikte bazı gelirler 

beyan dışı tutulmuştur.Bu konuyu tam ve dar mükellefiyet itibariyle ayrı ayrı ele alacağız. 

a. Tam Mükellefiyette 

Yabancı ülkede elde edilen gelirler hariç olmak üzere mükellefin geliri aşağıda nitelikleri belirtilen 

ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer bazı gelirlerden biri veya bir 

kaçından ibaretse gelir toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez. 

(1) Şarta Bağlı Olmaksızın Doğrudan Beyan Dışında Bırakılan Gelirler 

Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısımları. 

Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. 

Tek işverenden alınan ve üzerinden vergi tevkifatı yapılmış  ücretler. 

Diğer (götürü) ücretler. 

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; 

- On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlarıi 

- On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle 

ayrılanlara ödenen irat tutarları. 

Bireysel emeklilik sisteminden; 

- On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan 

ödemelerin içerdiği irat tutarları, 

- On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre 

içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları, 

- Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle 

ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları. 

Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri. 

GVK geçici md. 67 kapsamında tevkifata tabi tutulmuş iratlar; 

- Mevduat faizleri, 
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- Ödenen katılım payı, 

- Repo gelirleri, menkul kıymetler yatırım fonları kar payları ve kazançları, 

- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile  emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından 

yapılan ödemeler, 

- Kurumların karlarını sermayelerine eklemek suretiyle oluşturdukları kar dağıtım işlemlerinde gerçek 

kişi ortaklarca elde edilen kar payları, 

- Bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım 

satımından kaynaklanan kazançlar. 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetleri 

Kazancı. 

(2) Şarta Bağlı Olarak Beyanname Dışında Bırakılan Gelirler 

Beyan dışında bırakılan gelirler, gelirin ücret veya ücretten başka gelirlerden ibaret olmasına göre 

farklılaştırılmıştır. 

I-GELİRLERİN SADECE BİRDEN FAZLA İŞVERENEDEN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNDEN İBARET 
OLMASI 
 
Mükellefin elde ettiği ücret ücretin bir tek veya birden fazla işverenden elde edilmesine göre farklı 
esaslara bağlanmıştır.Birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin beyan dışında kalabilmesi 

için iki şart öngörülmüştür :  
 
Birden fazla işverenden ücret alınması halinde birinci işverenin hangisi olacağının mükellefçe 
serbestçe belirlenir. Bu şartları sağlayan, başka gelirler nedeniyle beyanname verseler bile ücret 
gelirini beyannameye dahil etmeyeceklerdir. Tevkifata tabi olmayan ücretler her şart altında beyan 
edilecektir.  
 
 
II- GELİRLERİN,TEVKİFATA TABİ TUTULMUŞ BİRDEN FAZLA İŞVERENEDEN ELDE EDİLEN ÜCRET, 
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VE MENKUL SERMAYE İRADINDAN İBARET OLMASI 
 
Gelirlerin birden fazla işverenden elde edilen ücretler,menkul sermaye iratları ve gayrimenkul 
sermaye iratlarından ibaret olması halinde beyan edilip, edilmemesi:  
       .tevkifata tabi tutulmuş olmaları 
       . Gelirler toplamının kanuni beyan sınırını geçmemesi şartlarına bağlanmıştır. 
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 Burada belirtilen gelirlerin beyan dışında kalması için öngörülen gelir toplamının kanuni beyan sınırı 
geçip geçmemesi belirlenirken ücretler, gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç, özel emeklilik 
ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler ile istisna hadleri içinde kalan gelirler dikkate 
alınmaz.  
 O yıl için belirlenen beyan sınırı aşılmışsa anılan gelirler yıllık beyannameyle beyan edilecek, sınır 
aşılmamışsa başka gelirler için beyanname verilse bile beyan edilmeyecektir. Yıllık beyanname verilsin 
verilmesin beyan edilmeyen bu gelirler için üzerlerinden yapılan tevkifatlar gelirlerin nihai vergisi 

olacaktır. 
    
III- GELİRLERİN, TEVKİFATA TABİ TUTULMAMIŞ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI VE MENKUL 
SERMAYE İRATLARINDAN İBARET OLMASI 
 
  Bir takvim yılında elde edilen ve toplam 1.800 TL yi aşmayan tevkifata tutulmamış veya istisna 
uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları beyan 
edilmez.(GVK.Md.86/d). Gayrimenkul veya menkul sermaye iradı sahibi mükellef, başka gelirler 
nedeniyle beyanname vermesi durumunda da,birlikte olsun veya olmasın sınırı aşmayan bu gelirleri 
beyannameye dahil etmeyecektir. 
  Yukarıda bahsedilen tutar bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde dikkate 
alınacak bir haddir. Bu had gelirlerin her biri için ayrı ayrı değil, bu gelirler ile vergi kesintisine tabi 
olmayan ve istisna uygulanamayan gayrimenkul sermaye iratlarının toplam tutarı dikkate alınarak 
hesaplanacaktır. Bu madde kapsamındaki menkul sermaye iratları şunlardır:  
         *kıyı bankacılığından ( off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri  
         *hisse senetleri ve tahvillerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller 
         *iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki 
karşılığında alınan para ve ayınlar 
         *her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 
         * yurtdışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları  
         *her çeşit alacak faizleri 
 
Örnek: mükellef (k) nın yıllık gelirleri aşağıdaki gibidir:  
-devlet hastanesinden elde ettiği ücret                           60.000TL 
-işyerini tüccara kiraya vermesinden elde ettiği gelir      10.000TL 
-anonim şirketten elde ettiği kâr payı                              60.000TL 
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  K’nın ücret,kira ve kar payı gelirlerinden oluşan gelirlerini beyan edip etmeyeceğini tespit ederken, 
ücretin tek işverenden elde edildiğini dikkate alındığından ücretler beyan dışında bırakılacak ve beyan 
sınırı bulunurken bu ücret dikkate alınmayacaktır. Geriye kalan kira geliri ve kâr payları toplamından 
kâr payları için öngörülen istisna tutarı düşülerek bulunan gelirlerin toplamı [(10000+60000)-
(60000/2)] =40000tl olup, kanuni beyan sınırıyla karşılaştırılacaktır. Gelirler toplamı kanuni beyan 
sınırını aştığından istisnayı aşan kâr payı ve işyeri kirası beyanname ile beyan edilecektir. 
 

b. Dar mükellefiyette gelir; 

- tevkikat yoluyla vergilendirilmiş ücretlerden, serbest meslek kazançlarından, menkul sermaye 

iratlarından, gayrimenkul sermaye iratlarından,  

-Diğer kazanç ve iratlarından, 

oluşması halınde, bu gelirler için beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi 

halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez(GVK. md 86/2) 

Dar mükellefler için gelir, yukarıda sayılanların biri veya bir kaçından ibaretse beyanname 

vermeyeceklerdir. 
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3. Safi Gelirin Tespitinden Sonra Gelen Aşamalar 

Yıllık beyannameye ilişkin yapılan açıklamalar mükellefin yıllık beyannamesinde bildireceği 

kazançların neler olacağını ve bunların safi toplamının belirlenmesine yöneliktir. Bu aşamadan sonra 

ödenecek verginin tespitine ulaşılıncaya kadar izlenmesi gereken diğer aşamaların şeması; 
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B. YILLIK BEYANNAMEDE VERGİYE TABİ GELİRİN(MATRAHIN) BELİRLENMESİ 

Y.B bildirilecek gelirler itibariyle verigye tabi gelir unsurlarının tamamı bir araya getirilir. Bunların safi 

miktarları toplamından kanunen kabul edilen indirimler yapıldıktan sonra vergiye tabi gelire yani, 

yıllık gelir vergisi matrahına ulaşılır. 

1.Gelirden yapılacak indirimler 

Yıllık beyanname üzerinde gösterilmesi kaydıyla,beyan edilen kazançtan indirilmesine izin verilen bazı 
indirimlerin esasen kazancın elde edilmesiyle doğrudan ilgisi yoktur.Beyana tabi safi gelirler 
toplamından kanunen kabul edilen şu indirimler yapılabilir : 

Zararlar,özel sigorta primleri,Bağ-Kur primleri,bağış ve yardımlar,engelli indirimi,eğitim ve sağlık 
harcamaları,Ar-Ge harcamaları,girişim sermayesi fonu ve yurtdışı hizmetleri kazançları. 

A.Zararların İndirilmesi 

1.Aynı takvim yılındaki  Zararların İndirilmesi 

Gelir unsurlarının bazılarından zarar edilmesi halinde bu zararlar,diğer gelir unsurlarının kazanç ve 
iratları toplamından indirilir.İndirim sonucunda kalan zarar olursa,bu zarar indirilmek üzere sonraki 
yıla devredilir.Değer artışı kazançları için özel bir durum söz konusudur.Değer artışı  kazancı 
kapsamında bir yıl içinde birden fazla menkul kıymet alım satım işlemi yapılması halinde ,bu işlerden 
elde edilen kar veya zarar tutarlarının birlikte değerlendirilecektir. 

 

2.Geçmiş Yıl Zararlarının İndirilmesi 

Aynı yıl içinde indirilmeyen zararlar ileriki yılların kazanç ve iratlarından indirilmek üzere gelecek 
yıllara devredilir.Ancak ,devredilen indirilecek geçmiş yıl zararlarının indirimi herbir zararının doğduğu 
yılı takip eden 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.5 yıl  içinde indirilemeyen zarar kalanı takip eden yıllara 
devredilemez. 

b. Özel Sigorta Primleri 

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla , mükellefin 
şahsına,eşine ve küçük çocuklarına ait özel hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile 
ölüm,kaza,hastalık,sağlık,engelli,analık,doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri beyanname ile 
bildirilen gelirlerden indirebilir.Burada mal sigortalarına ilişkin ödenen primler dikkate alınmaz. 
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c.Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi 

Mükelleflerin beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması,Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişiliklerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi 
şartıyla,kendisi,eş ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yaptıkları eğitim(okul öncesi,özel okul.dershane 
[üniversite hariç])ve sağlık harcamalarının toplam yıllık beyanname ile bildirilen gelirden 
indirilmelerine olanak sağlanmıştır. 

 

d.Engelli İndirimi 

Ücretliler dışında bizzat kendilerine uygulanan engelli indiriminin belirli koşullarda ücretlilerin 
yakınlarına,serbest meslek kazancı sahibi ve yakınlarıyla basit usulde vergilendirilen ticari kazanç 
sahiplerinin kendilerini kapsayacak şekilde uygulanacaktır. 

-Mükellefin kendisinin engelli olması  hali 

-Mükellefin yakınlarının engelli olması hali 

Basit usulde vergilendirilenlerin yakınlarının engelli olması durumunda yakınlar için engelli indirimden 
yararlanılamaz. 

e.Bağış ve Yardımlar 

(1) Beyan Edilen Gelirin %5’i ile sınırlı indirilebilecek Bağış ve Yardımlar : 

İndirim konusu olabilmesi için söz konusu bağış ve yardımın kanunda sayılan yerlere verilmiş ve 

Makbuz karşılığında yapılmış olması gerekir. Bunlar; 

-Genel ve özel bütçeli idareler,il özel idareleri ile belediye ve köyler, 

-Kamu menfaatine yararlı dernekler, 

-Vergi muafiyeti tanınan vakıflardır. 

Örneğin; 80.000 TL beyanda bulunan bir kişi beyan edilen gelirin %5i olan 4.000 TL’lik bağış ve 
yardımı gelirinden indirebilecektir.Buna göre, kişi 3.000 tl bağışta bulunursa tamamını indirebilirken 
,5.000 tl bağışta bulunursa 4.000 tl’sini indirebilecektir. 

(2) Tamamı Gelirden İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar: 

Özel nitelik taşımayan bağışlar   ve yardımlar bu gruba girmektedirler. Bunlar ; 

-Kamu kurumlarına  yapılan eğitim,sağlık ve sosyal amaçlı bağış ve yardımlar:  

Mükelleflerin Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 
bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az 
olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve 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 
tamamını yıllık beyanname ile birdirecekleri gelirlerinden indirebilmelerine olanak sağlanmıştır.(GVK. 
md. 89). 
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- Kamu kurumlarına yapılan kültür ve sanat amaçlı bağış ve yardımlar: 

 

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl Özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan 

dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde 

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya 

desteklenmesi uygun görülen kültür, sanat, tarih, müze, kütüphane, arkeoloji vb alanlara yönelik 

yapılan harcamalar gelirden indirilebilir. 

 

- Gıda ve yardım bankalarına yapılan bağış ve yardımlar: 

 

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 bedelinin tamamı gelirden indirilecektir. Ticari işletmeye dahil gıda 

maddelerinin bağışlanması durumunda bunlar ticari kazancın tespitinde maliyet bedelleri üzerinden 

giderleştirildiğinden ayrıca yıllık beyanname üzerinden indirim yapılmayacaktır. Aksi takdirde 

mükerrer indirim yapılmış olur. 

 

- Kızılay ve Yeşilay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar: 

 

İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı 

yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirimi konusu yapılacaktır. (GVK, md. 89/11) 

 

-Yardım kampanyalarına yapılan bağış ve yardımlar: 

 

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığında yapılan 

ayni ve nakdi bağışların tamamı kazançtan indirilebilir. 

 

-Özel kanunlar çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar: 

 

Bu kapsama giren bağış ve yardımlar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergiye tabi gelir 

(matrah) bulunurken beyan edilen gelirden indirilebilir. 

 

 

f. Sponsorluk Harcamaları 

 

Sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si gelir 

vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen gelirden indirim olarak dikkate alınabilecektir. 

 

g. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları 

 

Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni araştırma ve geliştirme 

harcamaları tutarının %100'ü oranında hesaplanan "Ar-Ge İndirimi" gelirden düşülür. (GVK md. 89/9) 
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h. Girişim Sermayesi Fonu 

 

Bilanço esasına tabi olan işletmelerin, beyan ettikleri gelirin %10'unu aşmamak kaydıyla ayırdıkları 

girişim sermayesi fonunu beyanname üzerinden indirebilirler. Bu fon, beyan edilen gelirin %10'unu ve 

öz sermayenin %20'sini aşamaz. 

Mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklarına veya fonlarına 

yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilir. 

 

ı. Yurtdışı Hizmetler Kazancı İndirimi  

 

Dar mükelleflere yönelik olup, Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, 

mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama 

hizmeti ile ilgili bakanlığın iznine tabi olarak eğitim ve sağlık alanlarında faaliyette bulunan hizmet 

işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyanname üzerinden 

indirilmesine izin verilmiştir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt 

dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. (GVK md. 89) 

 

i. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi 

 

Kişisel varlıklarını, tecrübelerini ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 

aktaran gerçek kişiler Bireysel Katılım Yardımcısı (BYK) denir. BKY olarak faaliyette bulunan gerçek 

kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip olmaları 

gerekir. 

 

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde iktisap edilen; 

 

-Tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75'i, 

 

-Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş 

anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %100'ü, söz konusu iştirak hisselerinin en az 

iki tam yıl elde tutulması şartıyla, bireysel katılım yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile 

bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilecektir. 

 

k. Korumalı İşyeri İndirimi 

 

Zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücret 

ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında korumalı işyeri indirimi olarak beyanname 

üzerinden indirilir. (GVK, md. 89/14) 

(İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süreyle uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, 

asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşamaz.) 

 

Korumalı işyerinde istihdam edilmek ve indirimden yararlanmak için; 

 

1) En az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olmak, 
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2) Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak, 

3) 15 yaşını bitirmiş olmak gerekir. 

 

l) Basit Usul Kazancı İndirimi  

 

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari 

kazançlarının 9.000 TL'lik kısmı kadar indirim sağlanmıştır. Bu indirim, mükelleflerin sadece ticari 

kazançlarına uygulanacak olup diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim 

uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 9.000 TL'nin altında 

kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilemez. 

 

Takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması 

mümkün değildir. Ayrıca genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve ticari kazancı basit 

usulde tespit edilen mükellefler bu indirimden yararlanamazlar. 

 

 

  



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 69 
 

C. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI) VE VERGİ TARİFESİ 

D. ÖDENECEK VERGİNİN BULUNMASI 

 

Yıllık beyana dahil edilmiş olan gelirden bazıları daha önce geçici vergi ödenmiş veya vergi 

tevkifatında tabi tutulmuş olabilir. Tevkif (stopaj, kesinti) edilmiş vergiler ve ödenen geçici vergi, 

hesaplanan vergiden düşülmezse tüm matrah için vergi yanında ayrıca da tevfikat ödenmiş 

olacağından mükerrer vergilendirme söz konusu olur. Buna meydan vermemek için hesaplanan 

vergiden düşülerek ödenmesi gerekir. Tevkif suretiyle kesilen vergiler beyanname üzerinden 

hesaplanan vergiden mahsup edilir. Mahsuba rağmen kalan olursa mükellefe iade edilir. 

 

1. Geçici Vergi 

 

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç (basit usulde vergilendirilenler hariç) sahipleri ile serbest 

meslek erbapları tabidir. Cari vergilendirme döneminin sonunda hesaplanan vergisinden mahsup 

edilmek üzere cari dönem içinde alınan bir vergidir. Mükellefler tarafından verilen gelir vergisinden yıl 

içinde ödenen geçici vergiler indirilir. Geçici vergi, yıl içinde üçer aylık dönemler üzerinden tespit 

edilen safi kazancın %15 oranında hesaplanır. (GVK. mük. md. 120) 
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2. Tevkif Edilen Vergilerin Düşülmesi 

 

Yıllık beyana dahil edilmiş bulunan bu gelirler için tevkif veya diğer yollarla ödenmiş vergiler varsa 

bunlar düşülerek, ödenecek vergi bulunacaktır. Üzerinden vergi tevkifatı yapılmış olsa bile yıllık 

beyannameye dahil edilmeyen gelirler üzerinden yapılan tevkifatların beyannameye dahil edilen 

gelirler üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu mümkün değildir. 

 

Geçici vergi bulunurken o dönem tevkifatları hesaplanan geçici vergiden düşülebilmektedir. Düşülen 

vergi tevkifatlarının bir defa da beyanname üzerinden hesaplanan vergiden düşülmesi söz konusu 

olamaz. Aksi takdirde tevkifatlar hem geçici vergiden hem de beyan üzerinden hesaplanan vergiden 

indirilmiş olacağından mükerrer indirim yapılmış olur. 

Dağıtılan kâr payları üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatlarının tamamı, bu gelirlerin beyanı söz 

konusu olduğunda beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilir. (GVK. md. 22/2) 

Örnek: (X) Limited Şirketinin dağıtılabilecek kârı 80 birim olduğu ve bunun tamamı dağıtıldığı 

varsayılarak kazancın ve kâr payının vergilendirilme süreci aşağıda açıklanmıştır. 

 

3. Diğer Ücretlilerin Ödedikleri Vergiler 

     Diğer ücretliler grubunda vergiye tabi olan ücretliler, muhtasar beyannameye tabi işverenler 

yanında çalışmaya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere peşin ödemiş 

duruma düştükleri vergilerini gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden düşerler. Düşüle miktar 

hizmet erbabının vergi karnesine işveren tarafından yazılır (GVK. md. 122). 

4. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler  

    Tam mükelleflerin yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri 

benzeri vergileri Türkiye’de hesaplanan gelir vergisinden indirilir. Şöyle ki, yurt dışı gelirin Türkiye’ye 

beyan edilen yurt içi ve dışından elde edilen gelirler toplamına katkısı ne oranda ise hesaplanan 

vergiden indirilecek tutar da o kadar olur. Örneğin, Türkiye’deki geliri 8000 tl yurt dışındaki geliri 2000 

tl olan biri her iki gelir toplamı üzerinden yani 10000 tl üzerinden vergilendirilir. Hesaplanan vergi 

1500 tl yurt dışındaki geliri için de orada ödediği vergi 600 tl olduğunu kabul edelim. Buna göre yurt 

dışı geliri toplam gelirin %20 olduğu için Türkiye’de ödenen vergiden ancak %20 oranında indirim 

yapılır yani 300 tl.  

5. Vergi İndirimi Tutarı 

     Vergi uygulaması çerçevesinde vergi indirimine ilişkin şartları yerine getiren mükellefler, yıllık 

gelir beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin %5’i oranında vergi indirimi tutarını 

hesaplayacaktır. Ancak vergi indirim tutarı her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla 

olamayacaktır. Vergi indirim tutarı öncelikle gelir veya kurumlar vergisi tutarından indirilecektir. Vergi 

indirim tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde kalan tutar, yıllık gelir veya 

kurumlar vergisinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içerisinde mükellefin beyanı üzerine 

tahakkuk edilen diğer vergilerden mahsup edilecektir. Öngörülen şartların sonradan taşınmadığı 

ortaya çıktığı takdirde indirim uygulanması nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın tarh edilir.  
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   Vergi indirimi uygulamasından ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir elde eden 

mükellefler yararlanabilirler. Bu sayılan kazançların diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi 

durumunda, yararlanılacak vergi indirimi tutarı sayılan kazançların toplam gelir vergisi matrahı 

içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir. Bu 

mükelleflerin indirimden yararlanabilmesi için gereken şartlar şunlardır (GVK, mük. Md. 121, GVKGT 

301): 

-      İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait 
vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması, 
 
-  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl 

içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece 
yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, 
 

-  Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 
cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,  

 

- Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan kaçakçılık suçu gerektiren fiillerin 
işlenmemiş olması gerekir. 

 

Örnek: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tümünü taşıyan (X), 2018 takvim yılında; 140000 TL 

ticari kazanç, 35000 TL de kira(işyeri) geliri elde etmiştir. (X) bu dönemde 21000 TL geçici vergi 

ödemiştir. Buna göre (X) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.  
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BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ VE VERİLMESİ – VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ 

1.Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi 

Yıllık beyanname düzenlenmesi, GVK 91.maddede düzenlemiştir. Hükme göre beyannamenin şekil, 

içerik ve eklerinin Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği hükme bağlamıştır. Mükellefler yıllık beyanlarını 

basılı form biçiminde veya bazı şartlara sahip olunması halinde zorunlu olarak elektronik ortamda 

verilir. Bu beyannameye bilanço, kar/zarar cetveli vb. belgeler eklenir. 

2.Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı 

Gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Her takvim yılı geliri elde edildiği yılın 

geliri olarak adlandırılır. Beyan gelirin elde edildiği yılı izleyen takvim yılında yapılır. 

Gelir türlerine göre beyan süreleri; 

 

Birden fazla yıllara yayılan taahhüt niteliğindeki inşaat ve onarım işlerine ilişkin beyanname işlerin 

bittiği takvim yılını takip eden mart ayının 25’ine kadar verilir. 

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenlerin durumunda beyanname verme zamanı, memleketi terkten 

önceki gelen on beş gün olacaktır. 

Ölüm ve gaiplik hallerinde yıllık beyan bu hallerin meydana gelmesini takip eden tarihten itibaren 

dört ay içinde verilir. 

3. Beyannamenin Verileceği Vergi Daire 

Tam mükellefiyette mükellefler yıllık beyannamelerini tarha yetkili vergi dairesine verirler. Bu daire 

mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi olarak belirtilmiştir. Bu vergilerin 

ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilmesi prensiptir. 

Fakat işyeri ve ikametgahları ayrı bölgelerde bulunan mükellefler beyannamelerini, Maliye 

Bakanlığınca uygun ve mükellefe önceden bildirilmesi şartıyla, işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine 

verebilirler. 

Dar mükellefiyette, beyannamenin verileceği vergi dairesi Türkiye’de işyeri, muhatabı, temsilcisi varsa 

onun oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin bulunduğu vergi dairesidir. 

4. Beyannamenin Verilme Biçimi 
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Yıllık beyanname bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya onun adına biri tarafından 

verilebileceği gibi posta veya VUK’a göre elektronik ortamda da gönderilebilir. Taahhütlü posta ile 

gönderilmesi halinde, postaya verilme tarihi beyannamenin vergi dairesine verilme tarihi sayılır. 

Beyannamenin adi posta ile gönderilmesi durumunda, postaya verildiği tarih değil, vergi dairesinin 

kayıtlarına girdiği tarih sayılır. 

5.Verginin Tarhı ve Muhatabı 

Beyannamenin vergi dairesine verildiği gün tarh işlemi yapılır. Postayla gönderilmesinde vergi, 

daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. 

Elektronik ortamda gönderilmesi durumunda tahakkuk fişi elektronik gönderme yetkisi bulunan 

gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda verilir. Bu, tahakkuk fişinin mükellefe gereği yerine geçer. 

Tarhiyatın muhatabı verginin mükellefleridir. Ancak, küçük ve kısıtlılarda, bunların nam ve hesabına 

kanuni temsilcileri tarha muhatap tutulur. 

6. Verginin Ödenmesi 

Yıllık beyanname, takvim yılını takip eden yıl içinde verilir. Vergi de beyannamenin verildiği yılda iki 

taksit halinde ödenir. 

Basit usulde vergilendirilen gelirlerle birlikte veya değil başka gelirlerden dolayı beyanname verilmesi 

halinde gelir vergisi biri mart ayı, diğeri temmuz ayı olmak üzere iki taksitle ödenir. 

Ödeme günün resmî tatile denk gelmesi halinde ödeme günü ilk iş gününe uzar. 

Mükellefin ülkeyi terk etmesi durumunda terkten önceki 15 gün içinde, ölüm ve gaiplik halinde ise 

vergi bu durumdan itibaren 4 ay içinde ödenir. 

Ödemelerin vadesinde yapılmaması halinde taksit asıllarıyla birlikte ayrıca her bir taksit için vadeden 

fiili ödeme tarihine kadar ayrı hesaplanacak gecikme zammı tahsil edilir ve AATUHK’ya göre yapılır. 

7.Zirai Kazançlarda Verginin Ödenme Süresi 

Mart ayında verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, 

Mart ve Temmuz da eşit olarak ödenir. Ancak Maliye Bakanlığı, gelirlerin büyük bir kısmını zirai 

kazanç teşkil ettiğini lüzum görürse, iki taksitten fazla olmayacak şekilde, üretim bölgeleri ve ziraat 

ürünlerine göre özel ödeme zamanları belirleyebilir. 

Maliye Bakanlığı bu yetkiyi kullanarak yıllık beyannamelerinde, zirai kazançları ile birlikte başka 

kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratlarını bildirecek çiftçilerden, bu toplam gelir içindeki zirai 

kazançları %75 ve daha yüksek nispette olanlar için Kasım ve aralık ayı olarak belirlemiştir. Böylece 

kazançlarını yıllık beyanname ile belirtmek zorunda olanlar, beyannamelerini mart ayında verip, gelir 

vergisini normal taksit süresinde değil, ertelenmiş aylarda ödemektedirler. 

 

 

 



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 77 
 

II. MÜNFERİT BEYANNAME 

A. MÜNFERİT BEYANNAMENİN NİTELİĞİ VE MÜNFERİT BEYANNAMEYİ VERECEK OLANLAR 

Dar mükellefiyete tabi gerçek kişiler kazançlarını ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan etmek 

zorundadırlar. Ancak, bu kişilerin gelirleri sadece; Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, 

serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iradı, kurumlardan elde edilen kar payları ile diğer 

kazanç ve iratlardan ibaret ise, yıllık beyanname verilmeyecektir. 

Dar mükellefiyete tabi kişiler, beyanname vermek zorunda olmadıkları kazanç ve iratları için, 

münferit beyanname vermek zorundadır.  

B. MÜNFERİT BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK BAZI KAZANÇ VE İRATLARIN BEYAN EDİLECEĞİ 

YERLER   

Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar;  

- Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını gayrimenkulün 

bulunduğu, 

-  Menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını mal ve 

hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı, 

- Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde 

ettikleri diğer kazanç ve iratlarını işletmenin bulunduğu, 

- Arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan elde 

edilen diğer kazanç ve iratlarla, arızi olarak serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen 

kazançlar ve dar mükellefiyete tabi olanların GVK’nin 45. Maddesinde yazılı işleri arızi olarak 

yapmalarından elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, faaliyetin yapıldığı veya yolcu veya yükün 

taşıta alındığı, 

- Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde 

ettikleri diğer kazanç ve iratlar ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya 

ihale, arttırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve 

iratları , vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını ve diğer her türlü kazanç 

ve irada ilişkin ödemenin Türkiye’de yapıldığı , 

- Diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yerin vergi dairesine münferit beyanname ile 

bildirmeye mecburdurlar. 

 C. MÜNFERİT BEYANNAMENİN VERİLME SÜRESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ 

 Yukarıda belirtilen kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetleriyle ilgili olanların 

beyannameleri bu faaliyetin sona erdiği , serbest meslek kazancı dışındaki diğer kazanç ve 

iratlarla ilgili beyannamelerde ise bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün 

içinde ilgili vergi dairesine verilir ve tarifeye göre hesaplanan vergi aynı süre içinde ödenir. 

III. GEÇİCİ Vergi 

A. NİTELİĞİ VE AMACI 

Geçici vergi, GVK’nin mükerrer 120. Maddesiyle getirilmiş olup, içinde bulunulan cari yıl gelirleri 

için aynı cari yılın sonunda hesaplanacak dönem gelir vergisinden mahsup edilmek üzere bir 

kısmının dönem içinde tahsilini sağlamaktadır. Ödenen geçici vergi, daha sonra cari vergilendirme 

dönemi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmemektedir. Verginin mahsup süresi 
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geçtikten sonra aranmaz. Çünkü ödenmeyen geçici vergi kadar az mahsup yapılmış olacağından 

dönem sonu vergisi de o kadar fazla ödenmiş olmaktadır. 

B.  GEÇİCİ VERGİYE TABİ OLANLAR 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120.maddeyle getirilen geçici vergiye iki grup şeklinde aşağıda 

belirtilen kişiler tabidir; 

- Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri  

- Gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbapları 

Yukarıdaki iki grup halinde belirtilenler dışında gelirleri elde eden mükellefler geçici vergiye tabi 

değillerdir. Bu durumda geçici vergiye tabi olmayan mükellefler basit usulde tespit edilen ticari 

kazanç , zirai kazanç , ücret ,menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri ile diğer kazanç ve irat 

elde edenler olarak belirtilir. 

   C. GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI 

1.Geçici Vergi Dönemleri 

Geçici vergi dönemleri üçer aylık dönemlerdir. İlgili Dönemler;  

 

2. Matrah 

Geçici vergi, mükelleflerin cari yıl itibariyle tespit edeceği kazançlar üzerinden hesaplanır. Bu 

nedenle üçer aylık dönemlerin kazançları hesaplanırken her bir üçüncü ay sonu adeta yıl sonu gibi 

hesaplanıp GVK ‘da yer alan hükümler ile VUK’un hükümleri uygulanır. 

      Geçici vergi matrahının hesaplanmasında, mükellefler istemeleri halinde dönem sonu mal 

mevcutlarını kayıtlar üzerinden tespit edebilir. Böylelikle üç ay sonunda envanter ve sayıma gerek 

kalmaz. Ancak mallarının fiili sayım sonucunda tespiti ile bu verilerin dikkate alınmasına engel bir 

durum da yoktur. Bu şartlarda mükellef kaydı veya fiili sayım yapma konusunda ihtiyaridir. Ancak 

hangi usuller tespit edilmiş olursa olsun dönem sonu mal mevcutlarının değeri VUK’da yer alan 

hükme göre tespit edilir. 

Mükellefler yıllık olarak amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmını geçici vergiye 

ilişkin kazançların tespitinde dikkat alabilecektir. 
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   Geçici vergi döneminin son gününde  aktifte bulunan kıymetler için yıllık amortisman 

hesaplanacak ve bu tutarın ilgili geçici vergi dönemine  ait kısmı vergi matrahından 

indirilebilecektir.amortisman uygulamasında yıllık olarak seçilen usul geçici vergi dönemlerinde de 

geçerli olup değiştirilmeyecektir.          

3. Oran 

    Hesaplanan geçici vergi oranı, GV tarifesinin ilk geliri diliminde yer alan oran olduğu belirtilmiştir. 

Bu şartlarda geçici vergi oranı da % 15 olmaktadır. 

     4.Dönemler, Beyan ve Ödeme 

         Dönemlerin her birini kapsayacak şekilde matrah ve oran üzerinden hesaplanan geçici vergi, her 

dönemi takip eden 2.ayın en geç 14.günü akşamına kadar gelir vergisi itibariyle bağlı bulunan vergi 

dairesine beyan edilir ve aynı ayın 17.gününe kadar ödenir. 

Dönemler  Dönem  Beyan süresi Ödeme süresi 

1.Dönem Ocak-şubat-mart 14 Mayıs 17 Mayıs 

2.Dönem Nisan-mayıs-haziran 14 Ağustos 17 Ağustos 

3.Dönem Temmuz-ağustos-eylül 14 Kasım 17 Kasım 

4.Dönem Ekim –kasım-aralık 14 Şubat 17 Şubat 

 

D. GEÇİCİ VERGİDEN TEVKİFATLARIN DÜŞÜLMESİ 

       Geçici vergiye tabi ticari ve mesleki kazançlar üzerinden cari yıl içinde yapılan vergi tevkifatları 

(GVK’nın 42 göre yapılan tevkifatlar hariç )mükelleflerce belgelendirilmek kaydıyla o döneme ait 

tahakkuk eden geçici vergi tutarından indirilebilir. Tevkifatlar o döneme ait hesaplanan geçici 

vergiden indirilmekle birlikte kalan kısım olursa takip dönem tahakkuk eden geçici vergilerinden 

indirilmeye devam olunur. 

   Geçici vergiye tabi kazançlar ticari ve mesleki kazançlar için söz konusu olması nedeniyle mahsup ve 

indirim bu kazançlar için yapılan tevkifatlar itibariyle söz konusu olacaktır. 

      Örnek: Serbest avukatlık yapan T nın o dönemlik geçici vergisinin 380 TL olduğu durumda, bir AŞ. 

ye sunduğu hizmet nedeniyle gayri safi 1.000 TL vekalet ücreti üzerinden anlaşılmış olsun. Bu 

durumda T o dönemin 380 TL’lik geçici vergisinin AŞ. Tarafından kendisine 1.000 TL vekalet ücreti 

ödenirken tevkif yoluyla kesilen %20 oranındaki vergiyi düşecek ve geriye kalan 180 TL yi vergi 

dairesine ödeyecektir. 

   Mükerrer indirime sebep vermemesi için geçici vergiden indirilen tevkifatların sene sonunda yıllık 

beyanname üzerinden hesaplanan vergiden bir defa daha düşürülmesi söz konusu olamaz. 

 

  E.GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ  

   Yıl içinde dönemler itibariyle hesaplanan geçici vergiler toplamı sene sonunda verilen o yıla ait yıllık 

beyanname üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir. 
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  Yıllık beyannamenin ait olduğu yıla ilişkin geçici vergi tutarının beyanname üzerinden hesaplanan 

gelir vergisinden fazla olması halinde bu geçici vergi tutarı, takip eden yıla ilişkin geçici vergiye ve 

varsa artan kısmı diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı 

olursa o yıl sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red veya iade edilir. 

  Mahsup işlemi için gemici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk edilmiş gemici verginin ödenmiş 

olması gerekmektedir. Tahakkuk eden geçici vergi mahsup edilmeyecektir. Ödenmediği için mahsup 

edilemeyen geçici vergi terkin edilecektir. Ödenmemekle terkin edilen geçici vergi tutarına normal 

vade tarihinden terkin tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanır. 

F. GEÇİÇİ VERGİNİN EKSİK BEYANI 

 Geçici verginin eksik tahakkuk ettirildiğinin tespiti durumunda ikmalen veya re sen tarhiyat 

yapılması, eksik tarhiyatın geçici verginin % 10’unu aşan tutarda eksik beyan edilmesi şartına 

bağlanmıştır. Kanun hükmünden geçici vergi uygulamasında % 10’luk yanılma payının mükellefin 

beyan ettiği geçici vergi matrahının mı yoksa beyan edilmesi gereken geçici vergi matrahı üzerinden 

hesaplanması mı gerekir? 

    Ör: beyan edilen geçici vergi matrahı 200.000 TL, vergi incelenmesi sonucunda bulunan geçici 

matrah farkı 80.000 TL olsun. Bu durumda %10’luk sınır (200.000+80.000=) 280.0000 TL üzerinden 

hesaplanan 28.000TL olarak bulunur. Bu durumunda ikmalen veya re sen geçici vergi tarhiyatı %10 

aşan tutar olan (80.000-28.000=) 52.000 TL üzerinden gerçekleşecektir. 

 

 i. Geçici Vergi Matrahının %10 u Aşan Eksiklerin Beyanı 

   Geçmiş dönemlere mahsup süresi geçmiş geçici verginin %10 u aşan tutarda eksik beyan edildiği 

tespit edilirse %10’luk kısım için tarhiyat yapılamaz. %10’luk kısım için verginin Hazineye geç intikali 

nedeniyle geçici verginin aslı aranmaz ancak mahsup edileceği tarihe kadar geçecek süre için sadece 

gecikme faizi hesaplanır ve tahakkukun zamanında yapılmaması nedeniyle de vergi ziyaı cezası 

uygulanır. 

  -Cari döneme ilişkin olarak geçici vergi matrahının %10’unu aşan tutarda eksik beyan edilmesi 

halinde  

 Geçici verginin aslı  

 Verginin aslına bağlı olarak vergi ziyaı cezası 

 Gecikme faizi 

ii. Geçici Vergi Matrahının %10 unu Aşmayan Eksikliklerin Beyanı 

Bu durumda cezalı ve cezasız hiçbir tarhiyat yapılamayacağı gibi gecikme faizi de söz konusu olmaz. 

G. GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK 

ÖRN:  Ticari kazanç sahibi Bay A ‘nın geçici vergi dönemlerindeki kazancı 
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Vergilendirme Dönemleri Ticari Kazanç (TL) 

1.Dönem(ocak-mart) 10.000 

2.Dönem(ocak-haziran) 30.000 

3.Dönem(ocak-eylül) 45.000 

4.Dönem(ocak-aralık) 80.000 

 

1.Dönem için 10.000TL kazanç üzerinden %15 oranında geçici vergi hesaplanacak ve bu dönemin 

vergisi olarak ödenecektir. 

2.Dönemde 30.000 TL kazanç üzerinden %15 oranında 4.500TL geçici vergi hesaplanır. Ödenecek 

geçici vergi 4.500 TL den birinci döneme ilişkin olarak hesaplanan 1.500 TL’nin mahsup edilmesi ile 

bulunacak 3.000 TL olur. 

3 ve 4. Dönemlerde de aynı şekilde hesaplanır. 

 

Üç Aylık Dönemler Kazanç Vergi Oranı Geçici Vergi 

Ocak-Mart 
Nisan-Haziran 
Temmuz-Eylül 
Ekim-Aralık 

10.000 
20.000 
15.000 
35.000 

%15 
%15 
%15 
%15 

1.500 
3.000 
2.250 
5.250 

 

IV. MUHTASAR BEYANNAME 

A.MUHTASAR BEYANNAMENİN NİTELİĞİ 

 Verginin, vergi sorumluları tarafından istihkakların(hak ediş) nakden veya hesaben 

ödenmesi sırasında kesintiye tabi tutularak vergi dairesine peşinen yatırılmasına vergi 

tevkifatı(kaynakta kesme veya spotaj) denir. Görüldüğü gibi tevkifat yoluyla verginin ödenmesinde;  

vergi kesilen mükellef, vergi sorumlusu ve vergi dairesi olmak üzere üç taraf vardır.  

 Verginin kaynakta kesilmesi usulü ö ileride vergi mükellefi için tahakkuk edecek gelir 

vergilerine mahsuben şimdiden verginin bir kısmının tahsili yapılmaktadır. Bu usul bir çeşit peşin 

ödemedir. Fakat bir kısım vergi mükellefleri yıllık beyanname vermeyeceklerinden (örneğin tek 

işverenden ücret alan hizmet erbapları gibi) bu usul, bu tür mükellefler için kesin ve nihai bir çeşit 

vergi tarh usulü olmaktadır. 

B. VERGİ TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDA OLANLAR  

 GVK.’NUN 94.maddesi kazanç ve iratlara ilişkin olarak yapılan ödemelerden kimlerin vergi 

tevkifatı yapmak zorunda olduğuna belirtmiştir. Vergi sorumlusu olarak adlandırılan bu kişiler; 

- Kamu idare ve müesseseleri, 

- İktisadi kamu müesseseleri, 

- Sair kurumlar, 

- Ticaret şirketleri, 
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- Kooperatifler, 

- İş ortaklıkları, 

- Dernekler ve Vakıflar, 

- Yatırım fonu yönetenler, 

- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı  

- Zirai kazançları bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, 

- Vergiye tabi işlemlere taraf ve aracı olanlardan Maliye Bakanlığı’nca uygun görülenler. 

 

Bu mükelleflerin vergiden muaf olması veya kazanç veya iradın vergiden istisna edilmiş olması 

tevkifat uygulamasına engel teşkil etmez. Önemli olan vergi sorumlusunun ödeme konusu itibariyle 

tevkifat kapsamına alınmış olmasıdır.  

C. TEVKİFATA KONU ÖDEMELER 

    Vergi sorumluları hak sahiplerine yaptıkları kanunda öngörülen ödeme tipleri üzerinde vergi 

tevkifatı yapmak orunda olan kişilerdir. 

D. VERGİ TEVKİFATINA TABİ ÖDEMELER VE ORANLARI 

  Tevkifat oranlarının dayanağı olan BBK’lar ve oranları her gelir unsurunun açıklandığı 

kısmın sonunda o unsura ilişkin tevkifat bölümünde belirtilmiştir.  Burada tekrar edilmeyecektir. 

E. VERGİ TEVFİKATINDA UYGULANACAK ESASLAR 

   Yukarıda belirtilen ve vergi kapsamına giren ödemelerden vergi tevkifatı nakden ve hesaben yapılan 

ödemelere uygulanacaktır. Hesaben ödeme, vergi tevfiktına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri, hak 

sahiplerine karşı borçlu duruma getiren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder (GVK, mad. 96). Bu 

durumda hesaben ödeme, istihkakları ödeyenlerin hesaplarına gider olarak kaydedilmesi olmaktadır. 

   Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen 

miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden yapılır. Yani ödemenin önce 

gayrisafi tutarı (ödenen net tutar + tevkif edilen vergi) bulunur, sonra belirlenen oranlar üzerinden 

tevkifat yapılır. 

F. MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE YAPILAN TEVKİFATLARIN ÖDENMESİ 

     Muhtasar beyannamenin verilmesi açısından mükellefleri her ay ve üç ayda bir beyanname 

verecekler olmak üzere iki gurupta ele almak mümkündür. 

-Her ay beyanname verilecekler: 

*Çalıştıkları hizmet erbabının sayısı 10’dan fazla olanlar, 

*Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar,  



Vergi Hukuku – Kitap Özeti Sayfa 83 
 

 Bunlar için takvim yılının her bir ayı vergilendirme dönemi olup ilgili ay beyannamelerini bu 

ayı takip eden ayın 23.günü akşama kadar vereceklerdir. Ödeme ise beyannamenin verildiği ayın 

26.günü akşamına kadar yapılacaktır. 

 -üç ayda beyanname verecekler: 

 *Çalıştıkları hizmet erbabının sayısı 10 ve daha az olanlar 

 *Tevkifat yapmak durumunda olup hizmet erbabı çalıştırmayanlar (zirai ürün bedelleri 

üzerinden tevkifat yapanlar hariç). 

 Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükellefler muhtasar beyannamelerini dönemin 

son ayını takip eden ayın 23.günü akşamına kadar verecekler ve tamamını aynı ayın 26.günü 

akşamına kadar ödeyebilecekler. 

Vergilendirme Dönemleri Beyan Ödeme  

Ocak-Şubat-Mart 23 Nisan  26 Nisan 

Nisan-Mayıs-Haziran 23 Temmuz 26 Temmuz 

Temmuz-Ağustos-Eylül 23 Ekim 26 Ekim 

Ekim-Kasım-Aralık 23 Ocak 26 Ocak 

 
 


