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SORU YAPISI

GENELDE:
 4 SORU (25’ER PUAN)

 1 TANIM (TÜM VERGİ KANUNLARI)

 1 PROBLEM - KAZANÇ BELİRLEME / BEYANANAME

DOLDURMA (GELİR VEYA KURUMLAR)

 2 ADET KAVRAM AÇIKLAMA

 BEYAN DÖNEMİ OLARAK BİR ÖNCEKİ YIL DİKKATE

ALINMAKTADIR.

 GELİR VERİGİSİ TARİFE YAPISI SORUDA

VERİLMEKTEDİR.
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DÖNEMİ VUK KVK GVK KDV 6183 KARIŞIK ÖTV TANIM

2008/1 25 25 25 25

2008/2 25 25 25 25

2008/3 25 25 25 25

2009/1 25 25 25 25

2009/2 25 25 25 25

2009/3 25 25 25 25

2010/1 15 25 25 25 10

2010/1M 25 25 25 25

2010/2 25 25 25 25

2010/3 20 30 30 20

2011/1 25 10 40 25

2011/2 10 40 25 25 VUK KDV VERASET

2011/3 25 25 25 25 GVK 6183 MTV

2012/1 25 25 25 25 KVK 6183 ÖTV

2012/2 25 25 25 25 KDV GİD VK 6183

2012/3 25 25 25 25 VUK KDV VİV

2013/1 25 25 25 25 GVK 6183 MTV
2013/2 25 25 25 25 VUK,6183, VERASET
2013/3 12,5 25 25 12,5 25 VUK,6183, KDV

2014/1 25 25 25 25 KVK, ÖTV,6183



2010-2014 YILLARI ARASINDA ÇIKAN PROBLEM 
SORUSUNUN KISA ANALİZİ

2014/1: Serbest Meslek Kazancı-GMSİ-MSİ

2013/3: VUK-KDV (Çalınan mal)

2013/2: Kurum Kazancı

2013/1: Serbest Meslek Kazancı-GMSİ-MSİ

2012/3: Ticari Kazanç (kat karşılığı arsa)

2012/2: Kurum kazancı

2012/1: Ücret-GMSİ-MSİ

2011/3: Serbest Meslek Kazancı (istisna)

2011/2: Serbest Meslek Kazancı

2011/1: Serbest Meslek Kazancı-GMSİ-MSİ

2010/3:Ticari Kazanç (Yıllara Sari İnşaat)

2010/2: KV-KDV (Bağışlama)

2010/1: MSİ-GMSİ



2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANI

VE VERGİLENDİRİLMESİNDE 

ÖZELLİKLİ KONULAR

Önemli Not: Elinizdeki notlarda yer alan hadler 
2013 yılı için geçerli olan hadlerdir.
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BEYAN SIRASINDA EN SIK KULLANILACAK 

KANUN MADDELERİ

1. GELİRİN TANIMI (MADDE 1)

2. GVK MADDE 85 (GELİRİN TOPLANMASI)

3. GVK MADDE 86 (TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER)

4. GVK GEÇ. MADDE 67

5. GVK MADDE 21 (GAYRİMENKUL SERMAYE 

İRATLARINDA İSTİSNA)

6. GVK MADDE 22 (MENKUL SERMAYE İRATLARINDA 

İSTİSNA)

7. GVK MADDE  MÜK. MADDE 80 (DEĞER ARTIŞ 

KAZANÇLARINDA İSTİSNA)



BEYAN SIRASINDA 

KULLANILACAK KANUN 

MADDELERİNE İLİŞKİN 

KISA AÇIKLAMALAR

- İlgili bölümde ayrıntılı açıklamalarla örnekler çözülecektir-



GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI

Gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde “bir gerçek kişinin bir

takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” şeklinde

tanımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunumuz çerçevesinde elde edilen

kazanç ve iradın salt anlamda bu tanıma girmesi de yeterli olmamakta,

bunun yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu 2. maddesinde yer alan ve

aşağıda sayılan yedi gelir unsurundan birinden elde edilmiş olması da

gerekmektedir.

1-Ticari Kazançlar;

2- Zirai Kazançlar;

3- Ücretler;

4- Serbest Meslek Kazançları;

5- Gayrimenkul Sermaye İratları;

6- Menkul Sermaye İratları;

7- Diğer kazanç ve İratlar;
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YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ ZORUNLU OLAN

GELİRLER

Kazanç Elde Etmemiş Olsalar Dahi Yıllık Beyanname Vermek

Zorunda Olanlar

Gelir Vergisi Kanununun 85’inci maddesinin ikinci fıkrası

hükmüne göre ;

Ticari Kazanç ( Basit Usul Dahil )

Gerçek Usulde Tespit Edilen Zirai Kazanç

Serbest Meslek Kazancı Sahipleri

Kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi

vermek zorundadırlar.

Ticari, gerçek usulde zirai ve mesleki kazanç dışındaki gelir

unsurlarından ise belirlenmiş istisna tutarının üzerinde gelir elde

edilmesi durumunda beyana konu edilecektir.



TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER (M.86)
Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler 
için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil 
edilmez.

1. Tam mükellefiyette;

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci
maddesinin (15) ve (16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye
iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş
ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki
işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 26.000 TL’sını aşmayan
mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç]
26.000 TL’sını aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan;
birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve
gayrimenkul sermaye iratları,

d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.390 TL’yi aşmayan,
tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul
sermaye iratları.

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



GEÇİCİ MADDE 67

7 NUMARALI BENT HÜKMÜ

Geçici 67. maddenin (1), (2), (3) ve (4)

numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata

tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce

yıllık veya münferit beyanname verilmez.

Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık

beyannameye bu gelirler dahil edilmez.



GVK’DA YER ALAN ÖNEMLİ 
İSTİSNALAR

Gayrimenkul ve Haklarda İstisna GVK. M.21

• Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı
içinde elde edilen hasılatın 3.200 TL’sı gelir vergisinden
müstesnadır.İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan
edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan
yararlanılamaz.

• Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile
bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde
hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine
bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve
iratlarının gayri safi tutarları toplamı 94.000 TL’sını aşanlar bu
istisnadan faydalanamazlar.



GVK’DA YER ALAN ÖNEMLİ 
İSTİSNALAR

Menkul sermaye iratlarında İstisna Madde 22

Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci
maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)
numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı
gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen
tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca
tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı,
kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi
durumunda yıllık beyanname üzerinden
hesaplanan vergiden mahsup edilir.



GVK’DA YER ALAN ÖNEMLİ 
İSTİSNALAR

Bir takvim yılında elde edilen değer artış
kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının elden çıkarılmasından
sağlananlar hariç, 9.400 TL’sı gelir vergisinden
istisnadır. (Mük. M. 80)
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ÜCRETLER

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinin birinci fıkrasında ücret;

“işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet

karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil

edilebilen menfaatler” olarak tanımlanmış izleyen ikinci fıkrada ise,

ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı),

tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider

karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık

münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi

şeklinde tayin edilmiş bulunmasının mahiyetini değiştirmeyeceği

hüküm altına alınmıştır.

GVK’nun 86/1-c bend hükmü çerçevesinde tek işverenden alınan ücretler ile birden

fazla işverenden ücret alan ve birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı

GVK’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2013 yılı için bu tutar 26.000

TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri beyanname

kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumda birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin

toplamı 26.000 TL’yi aşması durumunda ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette

dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret

alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe

belirlenebilecektir

Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri (diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun

yıllık beyanname verilecektir.
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ÖRNEK 1 :

Ahmet bey, üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin

tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır.

Birinci işverenden alınan ücret 30.000.-

İkinci işverenden alınan ücret 20.000.-

Üçüncü işverenden alınan ücret 15.000.-

Örnekte 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (20.000 +

15.000 =) 35.000.-TL, 26.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için 65.000.-TL’lik ücret

gelirinin tamamı beyan edilecektir.
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ÖRNEK 2:

Gerçek usulde ticari kazanç sahibi Ceyda hanımın ticari kazancının yanında

tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri de

bulunmaktadır.

Ticari Kazanç 38.000- TL

Birinci işverenden alınan ücret 36.000-TL

İkinci işverenden alınan ücret 22.000-TL

Mükellef elde etmiş olduğu ticari kazancı nedeniyle mutlaka beyanname

verecektir. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri

ise 26.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye

dahil edilmeyecektir.



ÜCRETİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ 

2013 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda

olanlar aşağıda sayılmıştır.

 Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden,

birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 26.000 TL’ yi (Gelir Vergisi

Kanununun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar)

aşan ücretler,

 Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet

erbabı,

 İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

 Kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna olmayan yukarıda sayılanlar

dışında kalan ücretler,
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MENKUL SERMAYE İRADI

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden

müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Belli başlı menkul sermaye iratları aşağıdaki gibidir.

1. Her nevi hisse senetlerinin kar payları

2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları, şirket

karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır);

3. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları;

4. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri

5. Her nevi alacak faizleri

6. Mevduat faizleri

7. Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları.

8. Repo Kazançları

9. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller;

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

alınan para ve ayınlar;

11. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri;

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

ayrılanlara yapılan ödemeler,

13. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler,

14. Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her

türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler

Bu iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın

tespitinde dikkate alınır.
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G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI 

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi

tutulan gelirler yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmez. Söz konusu

düzenleme 01/01/2006 - 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacaktır.

TEVKİFATA TABİ GELİRLER

 Hisse senedi alım-satım kazançları

 Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları,

 Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları,

 Mevduat faizleri,

 Repo gelirleri,

 Özel finans kurumları gelirleri,

 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler,

 Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer

menkul kıymetlerin gelirleri,

 Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz

gelirleri ve alım-satım kazançları.
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G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI DIŞINDA KALANLAR

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkra

hükümlerinin uygulanmayacağı gelirler aşağıda gösterilmiştir:

 Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin (Eurobond)

alım-satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel

getirilerinin tahsili,

 Hisse senetleri kar payları,

 Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem

gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden

çıkarılmasından elde edilen gelirler,

 Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İstanbul Menkul Kıymetler

Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan

fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen

gelirler.

tevkifat kapsamında olmayacaktır.
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GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ 

KAZANÇLARIN TİCARİ FAALİYET 

KAPSAMINDA ELDE EDİLMESİ

Bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre

vergilendirileceğinden ticari kazançlarla

ilgili olarak verilen beyannameye dahil

edilecektir.

Beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan

gelir vergisinden Geçici 67 nci madde

hükmü çerçevesinde tevkif edilen vergiler

mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan

bir tutarın bulunması halinde bu tutar

genel hükümler çerçevesinde red ve iade

edilecektir.
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KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ( GVK MD. 22/2 ) :

Gelir Vergisi Kanununun 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 22’nci

maddesinin ikinci fıkrasında; “Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci

maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının

yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü

madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının

yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden

hesaplanan vergiden mahsup edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde;

 2003 ve sonraki yıllara ilişkin karların dağıtımından elde edilen kar paylarının

yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı, 2013 yılı için beyan sınırı olan

26.000 TL’yi aşarsa beyan edilecek, bir başka deyişle brüt 52.000 TL’ye kadar

olan tutarlar beyan dışı olacak,

 Beyannamede hesaplanan şahsi gelir vergisinden kar dağıtan kurum

bünyesinde %15 oranında yapılan stopajın tamamı mahsup edilecek,

 Mahsuptan sonra kalan tutar olursa bu tutar, kar payını beyan eden mükellefe

red ve iade olunacaktır.
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DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM

KAZANÇLARI ( 01/01/2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLENLER )

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları Geçici 67

nci madde kapsamında tam mükellefler için %10, dar mükellefler için %0

oranında tevkifata tabi olup beyan edilmezken, 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Kanunun Geçici 67. Maddesi 1. fıkrasında yapılan düzenlemeyi müteakiben,

01.10.2010 tarihinden itibaren 2010/962 sayılı BKK ile tam ve dar mükellefler

arasındaki ayrım kaldırılarak her iki mükellefiyet türü için de Geçici 67. madde

kapsamında tevkifat oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Ancak, yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen

faiz gelirleri Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat uygulaması dışında

olmakla birlikte, faiz gelirleri %0 oranında tevkifata tabi olduğundan 2013 yılına

ilişkin beyan haddini (26.000 TL) aşması halinde beyan edilecektir.

Eurobond Alım-satım kazancında ise maliyet bedeli endekslemesi ve istisna

(9.400 TL ) uygulaması sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir.
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MEVDUAT FAİZLERİ

01/01/2006 tarihinden itibaren Yabancı Para / Türk Lirası Mevduat hesaplarından

elde edilen faiz gelirleri, vadeye ve para birimine göre değişen oranlarda

tevkifata tabi olup, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat

uygulamasında gelir sahibinin gerçek/tüzel kişi ya da tam/dar mükellef

olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi

bulunmamaktadır.

REPO GELİRLERİ

Repo işlemlerinden elde edilen gelirler % 15 oranında tevkifata tabi olup, bu

gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat uygulamasında gelir

sahibinin gerçek/tüzel kişi ya da tam/dar mükellef olmasının veya elde edilen

gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi bulunmamaktadır.
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MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI İLE MENKUL KIYMET YATIRIM

ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

5527 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (8) numaralı

fıkrasında yapılan değişiklikle, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul

kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kurumlar

vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları üzerinden yapılacak tevkifat

uygulamasına borsa yatırım fonları, konut finansman fonları ve varlık finansman

fonları da dahil edilmiştir. Uygulanacak tevkifat oranı ise tam mükellefler için % 10,

dar mükellefler için % 0 olarak belirlenmiştir. 01.10.2010 tarihinden itibaren 2010/962

sayılı BKK ile tam ve dar mükellefler arasındaki ayrım kaldırılarak her iki

mükellefiyet türü için de Geçici 67. madde kapsamında tevkifat oranı %10 olarak

belirlenmiştir.

Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem

gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde

tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, tevkifat

kapsamında olmayacaktır.

Menkul kıymetler yatırım fonlarının ilgili olduğu fona iadesi ve menkul kıymetler

yatırım ortaklıkları hisse senetleri alım-satımından elde edilen gelirler için de yıllık

beyanname verilmeyecektir.



GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların sahipleri,

mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından

kiraya verilmesinden elde edilen iratlara gayrimenkul sermaye iradı adı

verilmektedir.

Gayrimenkul sermaye iradı getiren mal ve haklar ticari bir işletmeye dahil

bulunduğu taktirde bunların iratları ticari kazancın tespitine yönelik hükümlere

göre hesaplanır.

“Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hâsılat, 70'inci maddede yazılı

mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş

yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Ayın

olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile

paraya çevrilir.

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedelinden düşük

olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifasına bırakılan mal ve hakların emsal

kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli,

emlak vergisine esas alınan değerin %5' idir.



29

GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA 

İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR ?

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;

1. Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma,

ısıtma, su ve asansör giderleri,

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile

mütenasip olan idare giderleri ,

3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan

borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün

iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin

% 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata

uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve

şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara

katılma payları,

6. Amortismanlar,

7. Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım

giderleri ile bakım ve idame giderleri,
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8. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer

gerçek giderler,

9. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya

lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk

vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira

bedelleri hariç],

10. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama

istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı

indirilemez. Vergiye tabi hasılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı

aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır.

Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider

Toplam Hasılat
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GÖTÜRÜ GİDER USULÜ

 Mükellefler isterlerse gerçek gider usulünde indirilebilecekleri giderlere karşılık olmak
üzere kira hasılatlarının % 25'ini götürü gider olarak indirebilirler.

 Götürü gider usulünü seçen mükellefler seçmişlerse bu usule göre belirledikleri
gidere ek olarak G.V.K.’nun 74’üncü maddesinde sayılan gerçek gider unsurlarından
hiç birini ayrıca indirime konu edemeyeceklerdir.

 Götürü gider usulünü seçmek mükelleflerin tercihine bırakmıştır. Mükellefler gerçek
veya götürü gider usullerinden lehlerine olanı seçmekte serbesttirler. Ancak, götürü
gider usulü mükelleflerin sahip oldukları tüm gayrimenkuller için (Haklar hariç) bir
bütün olarak uygulanır. Yani mükellefler sahip oldukları gayrimenkullerin safi iradının
tespitinde bir kısım gayrimenkulleri için götürü gider usulünü, diğer kısmı için ise
gerçek gider usulünü uygulayamazlar.

 Gerçek gider usulünü seçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne dönebilirken,
götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

 Götürü gider usulü uygulamasından sahip oldukları gayrimenkulleri hem mesken ve
hem de işyeri olarak kiraya verenler yararlanabileceklerdir.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI :

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesi hükmüne göre;

“Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın
2013 yılı için 3.200.- TL.’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat
elde edilip, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan
yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek
mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan
faydalanmazlar.”

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

1. İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine
bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede
yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 94.000 TL) aşanlar;

2. Mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler;

3. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler;

4. Sahip olunan birden fazla konut dolayısıyla kira geliri elde edilmiş ise istisna yalnızca
bir kez uygulanabilir.

5. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortak ise 3.200.-TL.’lik istisna her bir
ortak için ayrı ayrı uygulanabilecektir.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI UYGULAMASINDA 2013 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

Son olarak 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak

yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 1/1/2013 tarihinden itibaren

elde edilen hasılata uygulanmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu'nun 21 inci

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gelirleri bunlar tarafından bildirilecek

olanlar” ibaresi “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip

gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul

sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi

tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri

için yer alan tutarı ( 94.000 TL) aşanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre istisna miktarının üzerinde konut kira geliri elde edenlerin diğer

gelirlerin toplamına göre değerlendirmesi yapılırken, bu gelirlerin beyanının

gerekip gerekmediğine de bakılmayacaktır.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Örnek 1: Bayan (B), 2013 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 95.000 TL kira geliri

elde etmiştir.

Bayan (B)’nin elde ettiği konut kira geliri (95.000 TL), 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi

Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen

tutarı (94.000 TL) aştığından elde edilen kira geliri için istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 2: Bay (C), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.000 TL kira geliri,

tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 16.000 TL işyeri kira geliri ve 75.000 TL ücret geliri elde

etmiştir.

Elde edilen gelir toplamının (4.000 + 16.000 + 75.000 = 95.000 TL) 2013 yılı bakımından Gelir

Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için

belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 4.000 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna

uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 3: Bay (D), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri,

tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL ücret geliri elde

etmiştir.

Bay (D)’nin elde etmiş olduğu kira geliri istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin

istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş olduğu menkul

sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103

üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp

aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla, Bay (D) elde etmiş olduğu söz konusu mesken kira

geliri istisna tutarının altında kaldığından bu gelir için beyanname vermeyecektir.
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İŞYERİ KİRALARINDA STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRME VE BEYAN

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5. maddesi hükmü çerçevesinde gayrimenkulleri işyeri

olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden % 20 oranında stopaj

(tevkifat) yapmak zorundadırlar. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden

vergi keseceklerdir.

 Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi

üzerinden her hangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde

edilen kira geliri GVK’nun 1/d bendinde yer alan 1.390 TL’lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık

beyanname ile beyan edilir.

 Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86’ncı

maddesinin 1/c bendi hükmüne göre; 2013 takvim yılında elde edilen işyeri kira

gelirlerinin brüt tutarının 26.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak

bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup

edilecektir.
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Örnek 1 : Hem İşyeri Hem De Mesken Kira Geliri Elde Eden Bir Mükellefin Beyanı

Deniz hanım, 2013 yılında mesken olarak kiraya verdiği apartman dairesi dolayısıyla 27.200 TL,

işyeri olarak kiraya verdiği bir başka gayrimenkulü dolayısıyla da brüt 30.000 TL kira geliri elde

etmiştir. Deniz hanımın elde ettiği işyeri kira geliri üzerinden 6.000 TL gelir vergisi kesintisi

yapılmıştır. Mükellefin vergiye tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iratlarından ibaret olup,

götürü gider usulünü seçmiştir.

Mükellefin kazançlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü

diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 94.000 TL) aşmadığından mesken kirası için 3.200 TL’lik

istisnadan yararlanabilecek, diğer taraftan elde ettiği mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan

tutarı ile vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirinin toplamı 26.000.-TL.’nı (2013 yılı için) aştığı için

mesken kirası için vereceği beyannameye işyeri kirasının da dahil edecektir.

1- Mesken Kira Geliri 27.200

2- İşyeri Kira Geliri 30.000

3- Toplam G.M.S.İ. 57.200

4- G.M.S.İ. İstisnası 3.200

5- İstisna Sonrası G.M.S.İ. 54.000

6- Götürü Gider (54.000 x % 25 ) 13.500

7- Gelir Vergisi Matrahı 40.500

8- Hesaplanan Gelir Vergisi 8.580,00

9- Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 6.000,00

10-Ödenecek Gelir Vergisi 2.580,00
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Örnek 2 : Gerçek Gider Usulü

Mükellef Esra KAYA, Adana’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu,

2013 yılında 32.000 Türk Lirası kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri

olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek

giderleri toplamı 15.000 Türk Lirasıdır.

Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden

giderleri hasılatlarından indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden

giderleri indirebileceklerdir. Vergiye tabi hasılata (32.000 – 3.200) isabet eden gider

aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider = 28.800 TL x 15.000 TL = 13.500 TL

Toplam Hasılat 32.000 TL

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi Kira Hasılatı 32.000

G.M.S.İ. İstisnası (-) 3.200

Kalan 28.800

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 13.500

Beyan Edilecek G.M.S.İ 15.300
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GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin 6 numaralı bendinde, bir ivaz

karşılığı iktisap edilen ve aynı kanunun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7

numaralı bentlerinde yer alan mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde

elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı belirtilmiştir. Buna

göre;

 Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal

yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve

teferruatının,

 Voli mahalleri ve dalyanların,

 Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların ve

 Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının,

beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak

vergilendirilecektir.

Bu hükümler karşısında ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden

çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş

yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar

vergilendirilmeyecektir.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde de maliyet bedeli

endekslemesi (GVK. Mük. M.81) yapılabilecek ve 2013 yılı için 9.400.-TL’lik istisnadan

yararlanılabilecektir.
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Örneğin; Osman Bey 25.08.2011’de 200.000 TL’ ye satın almış olduğu bir arsayı

12.10.2013’de 500.000 TL’ ye satmıştır.

Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Temmuz 2011’da kümülatif ÜFE 191,39

iken, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Eylül 2013’de ÜFE 218,56’ dır. Bu durumda

endeksleme oranının ilgili dönemde %10’ un üzerinde artmış olduğu görülmektedir.

(218,56 / 191,39 = % 14,20)

Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli;

200.000 TL * (218,56 / 191,39) = 228.400 TL olarak dikkate alınacaktır.

Buna göre Osman bey, satmış olduğu apartman dairesinden dolayı (500.000 - 228.400 =)

271.600 TL tutarında istisna öncesi değer artış kazancı elde etmiş olacaktır.

Söz konusu kazanca 9.400 TL tutarında istisna uygulanarak bulunacak 262.200 TL’ ye

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki vergi nispetleri uygulanarak mükellefin 2013

yılı için ödeyeceği gelir vergisi hesaplanacaktır.

Hesaplanan Gelir Vergisi ..................................................... 84.615,00 TL

Bulunan 84.615,00 TL tutarındaki vergi 2014 yılının Mart ayının yirmibeşinci günü

akşamına kadar yıllık beyanname ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit

taksitle ödenecektir.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için
beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin
(15) ve (16) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna
hadleri içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla
işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin
toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2013 Yılı
için 26.000.-TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri
dahil),

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2013 Yılı için 26.000.-TL)
aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden
elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.390.-TL’yi aşmayan, tevkifata ve
istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

 Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, tek işverenden alınmış ve
tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, 75 inci maddenin 15 ve 16 numaralı
bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri
içinde kalan kısmı, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek gelirler olarak
belirlenmiştir.

 Stopaja ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının
beyanı, bunların toplam tutarının 1.390.-TL’yi geçmesi durumunda söz konusu
olacaktır. Bu düzenlemeyle, çok küçük gelirler için beyanname verilmesi
zorunluluğu kaldırılmakta, mükellef ve vergi dairesi gereksiz ve verimsiz
işlerden kurtarılmıştır.

 Ticari, zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda
olan tam mükellefler ile yıllık beyanname veren dar mükellefler de sadece yıllık
beyanname verme yükümlülüğü getirilen kazanç ve iratlarını beyannamelerine
dahil edeceklerdir.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER
 Beyana tabi gelirin sadece ücretlerden oluştuğu durumda, toplam ücret tutarı

beyan sınırını geçse dahi, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretler

toplamının 2013 yılı için 26.000.-TL’yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecektir.

 Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin

hangisi olacağı mükellefçe serbestçe belirlenebilecektir.

 Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde ücret gelirlerinin beyan

edilip edilmeyeceğinin tespitinde, sadece birden sonraki işverenden elde edilen

ücret gelirleri beyan sınırı olan 26.000.-TL ile kıyaslanacak olup, beyana tabi diğer

gelirlerin tutarının önemi bulunmamaktadır.

 Maddenin 1/c bendi uygulamasında; tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan

menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği ise şu şekilde

belirlenecektir. Öncelikle tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan toplam tutarı

26.000.-TL’nı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratların tutarı, beyan

edilmesi gereken diğer gelirlerin (ticari kazanç, mesleki kazanç, gerçek usulde zırai

kazanç ile diğer kazanç ve iratlar) toplam tutarına eklenerek, bulunan tutar 26.000.-

TL’lik beyan sınırını geçiyorsa, tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve

gayrimenkul sermaye iratları verilecek beyannameye dahil edilecektir. Söz konusu

beyan sınırının hesabında; bir ya da birden fazla işverenden ücret geliri elde

ediliyorsa birden sonraki işverenlerden elde edilen ve toplam tutarı 26.000.-TL’nı

aşmayan ücret gelirleri dikkate alınmayacaktır.
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2013 YILINDA 

ELDE EDİLEN GELİRLERİN

BEYANINA İLİŞKİN

ÖRNEKLER
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Birinci işverenden alınan ücret 50.000

İkinci işverenden alınan ücret 21.000

Üçüncü işverenden alınan ücret 17.000 

Konut kira geliri 13.000

Örnek 1: Nuray hanım üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2013 yılı gelirleri

aşağıdaki gibidir.

Ücret gelirlerinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

Nuray hanım, birden fazla işverenden aldığı ücret gelirinin yanı sıra mesken geliri elde

etmiştir. Beyanname verilip verilmeyeceği öncelikle ücret gelirleri dikkate alınarak

değerlendirilecektir.

Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci işverenden alınan ücret hariç, ikinci ve üçüncü

işverenden alınan ücretlerin toplamı 26.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci

işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı (88.000 TL) beyan

edilecektir.

Mükellefin kazançlarının gayri safi tutarları toplamı (88.000+13.000=101.000TL) 103

üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 94.000

TL) aştığından mesken kirası için 3.200 TL’lik istisnadan yararlanamayacak, elde ettiği

mesken kirası geliri ile vergi kesintisine tabi ücret gelirinin tamamını beyana konu

edecektir.
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Birinci işverenden alınan ücret 85.000

İkinci işverenden alınan ücret 18.000

Konut kira geliri 9.000

İşyeri kira geliri (Brüt) 24.000

Örnek 2: Erhan beyin 2013 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira

gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

İkinci işverenden alınan ücret, 26.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri

beyan edilmeyecektir.

6322 sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata

uygulanmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu'nun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan

değişiklikle; “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip

gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı,

gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103

üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 94.000

TL) aşanlar” 3.200 TL’lik mesken kira istisnasından yararlanamayacağından, mesken kira

gelirinin tamamı istisna uygulanmaksızın beyana konu edilecektir.

Diğer taraftan Konut kirası ile işyeri kira geliri toplamı (9.000 + 24.000= 33.000 TL)

26.000 TL’lik beyan haddini aştığından, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de

konut kira geliri ile birlikte beyan edilecek; hesaplanan vergiden tevkif yoluyla alınan

vergiler mahsup edilecektir.
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İşyeri kira geliri (Brüt) 15.000 

Konut kira geliri 14.000

Mevduat faizi 210.000

Örnek 3: Tuncer bey, 2013 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri, mevduat
faizi ile birlikte konut kira geliri elde etmiştir.

Mevduat faizi geliri, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi
tutulduğu için tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

6322 sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata

uygulanmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu'nun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan

değişiklikle; “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip

gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı,

gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103

üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 94.000

TL) aşanlar” 3.200 TL’lik mesken kira istisnasından yararlanamayacağından, mesken kira

gelirinin tamamı istisna uygulanmaksızın beyana konu edilecektir.

Konut kirası ile işyeri kira geliri toplamı (14.000 + 15.000= 29.000 TL) 26.000 TL’lik

beyan haddini aştığından, konut kira geliri için verilmek zorunda olan gelir vergisi

beyannamesine tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira gelirleri de dâhil edilecektir.
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Serbest Meslek Kazancı 50.000

İşyeri kira geliri (Brüt) 4.800 

Örnek 4: Osman bey 2013 yılında avukatlık faaliyeti dolayısıyla 50.000 TL

serbest meslek kazancı, bunun yanı sıra işyeri olarak kiraya verdiği

gayrimenkulünden brüt 4.800 TL kira geliri elde etmiştir.

Örneğimizde Avukat Osman bey serbest meslek kazancı dolayısıyla her hal

ve takdirde yıllık beyanname verecek, ayrıca serbest meslek kazancı ile işyeri

kira gelirinin toplamı (50.000 + 4.800 = 54.800 TL) 26.000 TL’lik beyan sınırını

aştığından serbest meslek kazancı dolayısıyla vermek zorunda olduğu

beyannameye işyeri kira gelirini de dahil edecektir.
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Örnek 5: Gülay hanım, 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000 TL

kira geliri, birinci işverenden 20.000 TL, ikinci işverenden ise 15.000 TL ücret geliri ve

gayrimenkul satışından kaynaklı 60.000 TL değer artış kazancı elde etmiştir.

Her ne kadar 2013 yılı bakımından gayrimenkul satışından elde edilen değer artış

kazancının 9.400 TL’si Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesine göre gelir

vergisinden istisna olsa da, mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına

yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde bu tutarın tamamı dikkate alınacaktır. Buna

göre elde edilen gelir toplamının, (5.000 + 20.000 + 15.000 + 60.000 = 100.000 TL) 2013 yılı

bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü

diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 5.000 TL’lik

konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Gülay hanım, ücretler dışında 2013 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden elde

ettiği 5.000 TL kira gelirinin tamamı ile gayrimenkul satışından kaynaklı 60.000 TL değer

artış kazancının istisna sonrası tutarı olan (60.000 – 9.400=) 50.600 TL’yi beyana konu

edecektir.
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Ticari Kazanç 10.000

İşyeri kira geliri (Stopaj öncesi Brüt) 12.000 

İşyeri kira geliri (Basit Usuldeki Mükelleften) 1.200

Hazine Bonosu Faiz Geliri 200.000

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı 120.000

Örnek 6: Erkan bey 2013 yılında Ankara’da market işletmekte olup, bu

faaliyetinden 10.000 TL ticari kazanç, bunun yanı sıra basit usulde vergiye tabi

ticari kazanç sahibine işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 1.200 TL

kira geliri, gerçek usulde vergiye tabi bir başka kişiye işyeri olarak kiraya verdiği

gayrimenkulünden ise brüt 12.000 TL kira geliri elde etmiştir.

Erkan beyin ayrıca ticari işletmesine dahil olmayıp kendi adına kayıtlı ve

15.11.2012 tarihinde ihraç olunan hazine bonosundan 200.000 TL brüt faiz geliri,

BİST’e kayıtlı hisse senetlerinin aracı kurum vasıtasıyla iktisabından 6 ay sonra

satışından ise 120.000 TL alım-satım kazancı oluşmuştur.

Örneğimizde Erkan bey ticari kazancı dolayısıyla her hal ve takdirde yıllık

beyanname verecektir. Diğer gelir unsurları değerlendirildiğinde ise;
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01.01.2006 tarihinden sonra ihraç olunan hazine bonosundan elde ettiği faiz

geliri ile İMKB’ye kayıtlı hisse senetlerinin aracı kurum vasıtasıyla iktisabından

6 ay sonra satışından elde edilen 120.000 TL alım-satım kazancı ise GVK’nun

geçici 67. Maddesi hükmü çerçevesinde tevkifata tabi bulunduğundan aynı

maddede yer alan düzenleme çerçevesinde tutarı ne olursa beyan dışı

kalacaktır.

Diğer taraftan basit usulde vergiye tabi ticari kazanç sahibine işyeri olarak

kiraya verilen gayrimenkulünden elde edilen 1.200 TL kira geliri tevkifata ve

istisnaya tabi bulunmadığından ve 1.390 TL’yi aşmadığından GVK’nun 86/1-d

Maddesi hükmü çerçevesinde beyan edilmeyecektir.

Son olarak Erkan beyin ticari kazancı ile stopaja tabi tutulan işyeri kira

gelirinin toplamı (10.000 + 12.000 = 22.000 TL ) 26.000 TL’lik beyan sınırının

altında kaldığından ticari kazanç nedeniyle vermek zorunda olduğu

beyannameye işyeri kira gelirini dahil etmeyecek, bir başka deyişle Erkan beyin

2013 yılı gelir vergisi matrahı ticari kazanç tutarı olan 10.000 TL ile sınırlı

kalacaktır.
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Örnek 7: Serbest Meslek Kazancının Yanı Sıra Ücret ve Menkul Sermaye İradı Elde Eden

Olan Bir Mükellefin Beyanı

Doktor Masum ÖZCAN, Özel Ankara Hastanesinde çalışmaktadır. Aynı zamanda Sıhhiye’de bulunan

muayenehanesinde serbest meslek faaliyetini icra etmektedir. 2013 yılında elde etmiş olduğu gelirlerin

yıllık gayri safi tutarları toplamı aşağıdaki gibidir.

Ücret geliri : 150.000 TL

Serbest Meslek Kazancı : 90.000 TL

Mevduat Faiz Geliri : 350.000 TL

Gayrimenkul Sermaye İradı (Basit Usulde

Mükellefe Kiraya Verilen İşyerinden) : 1.200 TL

TOPLAM : 591.200 TL

ÇÖZÜM: Mükellef Masum ÖZCAN serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi

vermek zorundadır. Elde edilen gelir unsurları tek tek irdelendiğinde beyannameye dahil edilmeyecek

kazanç ve iratlar ise şunlardır.

Mükellef ücret gelirinin tamamı tek işverenden elde edilmiş ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuştur.

Bu durumda ücret geliri tutarına bakılmaksızın Gelir Vergisi Kanunun 86/1-b maddesi gereğince verilecek

beyannameye dahil edilmeyecektir.

Aynı şekilde mevduat faizleri de Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 inci maddesine göre tevkifata tabi

olduğundan beyan dışı kalacaktır.

Basit usulde mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen 1.200 TL tutarındaki gayrimenkul sermaye

iradı daha önce tevkifata ve istisnaya konu olmadığından ve 1.390 TL’lik beyan sınırının altında

kaldığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre beyan edilmeyecektir.
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Örnek 8 :Avukat Ahmet beyin 2013 yılı içinde elde etmiş olduğu serbest meslek

kazancının yanı sıra tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri ile

yine tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır.

 Serbest meslek kazancı 75.000 TL

 Birinci işverenden alınan ücret 90.000 TL

 İkinci işverenden alınan ücret 24.000 TL

 İşyeri kira geliri (Brüt) 35.000 TL

Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname

vermek zorundadır.

Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri 26.000 TL’lik beyan

sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.

Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı olan 110.000 TL, 26.000 TL’lik

beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilecektir.
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BEYANNAME ÜZERİNDE

YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
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YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK GELİRDEN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER

1. HAYAT, SAĞLIK, VB. ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

2. BAĞ- KUR PRİMLERİ

3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

4. ENGELLİLİK İNDİRİMİ

5. ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM GİDERLERİ

6. SPONSORLUK HARCAMALARI

7. AR-GE İNDİRİMİ

8. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

9. YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR



1- HAYAT SİGORTASI VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu

şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen

katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent

kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate

alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen

primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs

sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik

veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda

ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması

sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname

vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).

Bu değişikliklerden en önemlisi; 01/01/2013 tarihinden itibaren, yıllık beyanname

veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen

katkı paylarının hiçbir şekilde indirim konusu yapılamayacak olmasıdır.

Bir diğer önemli değişiklik ise; 6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi

Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan düzenleme

uyarınca, 01/01/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi

beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin

eski uygulamaya benzer bir biçimde beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı

matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecek olmasıdır.
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YILLIK BEYANNAMEDE MATRAHIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK SİGORTA PRİMLERİ

 Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına

ödenen primlerin %50'si ile

 Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden,

müteşekkildir.

 İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari

ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

 Bu sınırlamaların tespitinde;

 İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile Gelir

Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve 89 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim

ödemelerinin toplam tutarı , birlikte dikkate alınacaktır.

 Primin matrahtan indirilebilmesi için; sigorta poliçesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de

bulunan bir sigorta şirketi ile akdedilmiş ve gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması gerekir.

Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili

olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Geçmiş

dönemlere ilişkin olarak yapılan prim ve katkı payı ödemelerinin düzeltme yoluyla ödemenin

ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması da mümkün değildir.

 Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için,

bu primlerin ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.

 Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen

prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.
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ÖZELLİK ARZ EDEN DİĞER HUSUSLAR

 "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından

bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan

mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış

çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili

bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler, indirim olarak

dikkate alınabilecektir.

 Primi ödeyen ve indirimden yararlanacak olan mükellef, tam mükellef gerçek kişi

olmalıdır.

 İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir

vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki

tutar esas alınacaktır.

 Zarar beyanı ya da oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla yıllık beyannamede indirim

konusu yapılamayan prim veya katkı paylarının daha sonraki yıllarda indirim konusu

yapılması mümkün değildir. Aynı şekilde ücretlilerin ödediği prim ve katkı payının ilgili

olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından

indirilemeyecektir.
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2- BAĞ- KUR PRİMLERİ

 Eski Bağ-kur kanunu kapsamındaki kişilerin hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı

Kanun’un 4. maddesinde yeniden düzenlenmiştir.

 Anılan Kanun’un 88. maddesinde SGK’ya ödenen primlerin gider olarak

dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.

 Ancak, özellikle ortaklık şeklindeki işletmelerde gider kaydı sorun

yaratabilmektedir. Bu nedenle beyannamede indirim yöntemi kullanılmaktadır

(GVK GT.110).

 Bu indirimde, %5 veya %10’luk sınır söz konusu değildir. Kar tutarı kadar

Bağ-Kur indirimi yapılabilir.

 Serbest meslek erbabının ödemiş oldukları Bağ-Kur primlerini Gelir Vergisi

Kanunun 68/8’inci maddesi hükmüne dayanarak da, mesleki kazançlarının

tespitinde hasılattan indirme imkanları mevcuttur.

 Ödendiği döneme ilişkin beyannamede indirilecektir.

 Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile Limited Şirket ortakları bakımından da

yukarıdaki esaslar dahilinde işlem yapılacaktır. Bir başka deyişle söz konusu

kurumlarda ortaklara ait Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin kurum

kazancının tespitinde gider yazılması mümkün değildir.



3- ENGELLİLİK İNDİRİMİ

 Engellililk indiriminden özürlü hizmet erbabının yanı sıra, bakmakla yükümlü
olduğu özürlü kişi bulunması halinde bu kişilerde ayrıca
yararlanılabileceklerdir.

 Ayrıca, engelli serbest meslek erbabının yanı sıra, serbest meslek erbabının
bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunması halinde de bu kişiler ayrıca
yararlanabileceklerdir.

 Basit usulde ticari kazanç sahipleri ise engellilik indiriminden bizzat kendileri
özürlü olmaları durumunda yararlanabilecek, bakmakla yükümlü olduğu
kimseler engelli olsa dahi bunlar için yararlanamayacaktır.

Engellililk indirimi tutarları şunlardır:

2013 Yılı 2014 Yılı

- Birinci derece sakatlar için 800 TL 800 TL

- İkinci derece sakatlar için 400 TL 400 TL

- Üçüncü derece sakatlar için 190 TL. 190 TL
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4- ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ

Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına için yaptığı eğitim ve sağlık

harcamaları aşağıdaki şartlarla beyannamede indirim konusu yapılabilir.

 Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması,

 Türkiye'de yapılması ve

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden

alınacak belgelerle tevsik edilmesi.

85 no’lu Gelir Vergisi Sirküleride; "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, mükellefle

birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat

edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte

oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları,

"eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
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5- SPONSORLUK HARCAMALARI

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

 amatör spor dalları için tamamı,

 profesyonel spor dalları için % 50'si yıllık beyanname ile bildirilen gelirden

indirim konusu yapılabilecektir.

Mükelleflerin adlarının anılması koşuluyla,

1. Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

2. Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

3. Spor malzemesi bedeli,

4. GSGM’nin uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

5. Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

6. Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim

mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.
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6- AR-GE İNDİRİMİ

İşletmeleri bünyesinde münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik
araştırma ve geliştirme harcamaları yapan mükelleflerin, bu kapsamda
yapmış oldukları harcamalarının % 100’ ünü aynı yıl kazancını beyan ettikleri
gelir vergisi beyannamesinde “Ar-Ge indirimi” adı altında indirim konusu
yapabileceklerdir. Giderlerin doğrudan Ar-Ge faaliyetlerine ait olması şarttır.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (MADDE 88)

7- YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR

 Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar faaliyette

bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının,

her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora

bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki

ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup edilebilecektir.

 Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi

beyanlarının, bilanço ve kar-zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali

makamlarca onaylanması zorunludur.

 Türkiye'de Gelir Vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar,

yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilemeyecektir.
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8- BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ

Mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımları aşağıdaki şartlar dahilinde

indirim konusu yapabilirler.

a. Bağış ve yardım, kanunda belirtilen kuruluşlara yapılmış olmalıdır.

(Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri ve belediyeler, Köyler,

Kamu yararına çalışan dernekler (404 adet), Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti

tanınan vakıflar. (253 adet) )

b. Bağış ve yardım, makbuz karşılığında yapılmış olmalıdır.

c. Bağış ve yardım, karşılıksız olarak yapılmış bir ödemeyi ifade eder. Bir

karşılık bulunduğunda, ödeme bağış veya yardım olmaktan çıkar.

d. Bağış ve yardım, nakden veya aynen yapılabilir.

e. Genel olarak bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla ait kurum

kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmıştır. (Kalkınmada Öncelikli yörelerde

faaliyette bulunan mükellefler için % 10 )
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BAĞIŞ İNDİRİMİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Yapılan bağış ve yardımların bağışın yapıldığı yıla ilişkin olarak beyan

edilecek gelirden indirilmesi gerekir.

 Zarar beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bağış ve yardımları indirim

konusu yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

 Yapılan bağış ve yardım tutarının dönem içinde gider yazılması mümkün

değildir.

 Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın

konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi

Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri

esas alınır.



BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5’İ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN 

İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR.

Genel kural olarak yapılan bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla

ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, yine genel

ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere

bağışlanmış olması koşuluyla aşağıda sayılan yerlere yapılan bağış ve

yardımların tamamı (beyan edilen gelir tutarının tamamına kadar olan kısmı)

indirim konusu yapılabilecektir.

1- Okul,

2- Sağlık tesisi

3- 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu

4- Çocuk yuvası

5- Yetiştirme yurdu

6- Huzurevi,

7- Bakım ve rehabilitasyon merkezi

inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu

kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve

yardımların tamamı.
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BAZI HİZMET İŞLETMELERİNİN KAZANÇLARININ %50’Sİ

GVK’nın 6322 sayılı Kanunla eklenen 89/13. maddesine göre;

Türkiye’de yerleşmiş olmayanlara Türkiye’den verilen ve yurt dışında

yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe

kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile eğitim ve sağlık hizmeti

veren işletmelerin, bu hizmetlerden elde ettikleri kazancın % 50’sinin beyanname

üzerinde matrahtan indirimi öngörülmektedir.

 İndirim kapsamındaki faaliyetler iki grupta toplanabilir. İlk gruptaki hizmetler,

Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik,

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

saklama hizmeti olarak sayılabilir.

 İkinci gruptaki hizmetlerin kapsamına eğitim ve sağlık hizmetleri girmektedir. Bu

faaliyetlerle uğraşanların indirimden yararlanabilmek için;

- Bu işletmelerin gerekli izinleri alarak faaliyet göstermeleri,

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet vermeleri, gerekmektedir.

Düzenleme 15.06.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.



HİZMET İHRACINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN YARISI MATRAHTAN

İNDİRİLEBİLECEK

 Burada sağlanan istisnanın bir kazanç istisnası olması dolayısıyla;

kazancın tespitinde istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen

hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet

unsurlarının düşülmesi ve istisna kapsamına giren faaliyetler ile bu

kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılıyor olması halinde müşterek

genel giderler ile müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma

vasıtalarının amortisman giderlerinden pay verilmesi sonucu bulunacak

kazancın %50’si gelir vergisinden istisna olacaktır.

 Dolayısıyla diğer kazanç istisnalarında olduğu gibi hizmet ihracatına

ilişkin istisna kazancın tespitinde de, istisna kapsamında bulunan ve

bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve

istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider

unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu

ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.
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YILLIK BEYANNAMEDE HESAPLANAN GELİR VERGİSİNDEN MAHSUP 

EDİLEBİLECEK VERGİLER

1. KESİNTİ YOLU İLE ÖDENEN VERGİLER

a)- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Kesilen Vergiler

b)- Serbest Meslek Kazançlarında Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler

c)- Menkul Sermaye İratları Üzerinden Tevkif Suretiyle Ödenen Vergiler

d)- Zirai Kazançta Vergiler

e)- Diğer Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

2. GEÇİCİ VERGİ

3.YABANCI MEMLEKETLERDE ÖDENEN VERGİLER
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GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUP VE İADESİ

Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen

beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde,

mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin

yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 sayılı

Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır.

Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu

yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar

gecikme zammı uygulanır. Dolayısıyla bu tarihten sonra söz konusu vergi borçları için

gecikme zammı uygulanmaz.

Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili

tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir.

Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben

veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması

olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde

teminat ve inceleme raporu aranmaz.



70

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin Türkiye'de tarh olunan Gelir Vergisi'nden

mahsup edilebilmesi için şu şartların mevcudiyeti gerekmektedir.

 Yabancı memleketlerde ödenen vergiler, gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olmalıdır.

 Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk

elçilik veya konsoloslukları tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi

gerekmektedir.

 Ödenen verginin tevsik edilebilmesi için 1 yıllık süre tanınmıştır ve bu süre içinde vergi

tecil edilir. Gerekli olan vesikalar 1 yıllık süre içinde vergi dairesine ibraz edildiği taktirde

tecil olunan bu vergi terkin edilir. Süre geçtikten sonra vesikalar ibraz edilse bile mahsup

imkanından yararlanılamayacaktır. Ancak 1 yıllık ibraz süresi içinde Vergi Usul Kanunu'nun

13. maddesinde yer alan mücbir sebep hallerinden biri meydana gelirse bu süre işlemez.

 Yurt dışında elde edilen kazanç ve iratlar, hangi yıl gelirine ithal edilmişse yabancı ülkede

ödenen vergilerde o yıl için Türkiye'de tarh olunan Gelir Vergisi'nden mahsup edilir.

 Yabancı memleketlerde ödenen vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamlarının

Türkiye'de hesaplanan Gelir Vergisi'nden mahsup imkanı yoktur.
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ÖRNEK : Tam mükellef Bay (A)’ nın 2013 yılında yurt içindeki ticari
faaliyetinden 150.000.- TL, yurt dışı ticari faaliyetinden ise 100.000.- TL. ticari
kazanç elde etmiştir.

Bay (A) yurt dışı ticari kazancı için elde edildiği ülkede geçerli vergi oranı
olan %40 oranında (100.000.- x %40)=40.000.-TL vergi ödemiştir. Bay (A) verginin
ödendiğini gösterir yabancı ülkedeki vergi idaresinden aldığı belgeyi o ülkedeki
Türk konsolosluğuna onaylatılmış ve Türkçeye tercüme ettirilerek beyannameye
eklenmek suretiyle tevsik etmiştir.

TÜRÜ TUTAR I(TL)

Yurtiçi Ticari Kazanç 150.000 TL 

Yurtdışı Ticari Kazanç 100.000 TL 

Matrah 250.000 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 81.180 TL

Mahsup Edilecek Vergi
{100.000 x (81.180 : 250.000)}

32.472 TL 

Ödenecek Gelir Vergisi 48.708 TL 

 Yurt dışında ödenen vergi, Türkiye'de hesaplanan Gelir Vergisi'nin

yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla

ise bu fazlalığın mahsubu mümkün değildir.
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VERGİ MEVZUATINDA ÖZELLİKLİ 

KONULAR



GELİR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ 
KONULAR



1. GAYRİ MENKUL SERMAYE 
İRATLARINDA ÖZELLİKLİ 

KONULAR



GMSİ’DE GAYRİSAFİ HASILATIN 

TESPİTİ

• Gayrimenkul sermaye iratlarında

gayrisafi hasılat, 70. maddede sayılı mal

ve hakların kiraya verilmesinden bir

takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş

yıllara ait olarak nakden veya aynen

tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.

• Bu bağlamda gayrisafi hasılatın tespiti

tahsilat esasına bağlanmıştır.



EMSAL KİRA BEDELİ
Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük

olamaz. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya

mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya

tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen

vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal

ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul

Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre

belli edilen değerlerinin % 10'udur.

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak

başkalarının ikametine bırakılması;

2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis

edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla

konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira

bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal

kira bedeli hesaplanmaz.);

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet

etmesi.

4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri

ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan

kiralamalarda.



2. SERBEST MESLEK 
KAZANÇLARINDA ÖZELLİKLİ 

KONULAR



Serbest Meslek Kazançlarında İstisna GVK MADDE 18

• Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr,
bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni
mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve
incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf,
film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi
eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo,
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim,
heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak
veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek
veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden
müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle
değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya
dahildir.

• Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna
hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

• Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü
maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü
yoktur.



SERBEST MESLEK KAZANCININ 

ELDE EDİLMESİ

• Serbest meslek kazancı bir hesap
dönemi içinde serbest meslek faaliyeti
karşılığı olarak tahsil edilen para ve
ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatlerden
bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler
indirildikten sonra kalan farktır.

• Bu bağlamda serbest meslek kazançları
«tahsilat» esasına bağlanmıştır.



SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GİDERLER
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel
giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için
ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını
indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı
kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın
yarısını gider yazabilirler.)

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate
giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin
ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli
ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel
kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri.

3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının
gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana
tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci
maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.

7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve
emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.

9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan
ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.

10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen
tazminatlar.

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının
suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.



3.TİCARİ KAZANÇLARDA 
ÖZELLİKLİ KONULAR



TİCARİ KAZANCIN ELDE 

EDİLMESİ

Ticari kazancın elde edilmesi «tahakkuk»

esasına bağlanmıştır. Gelirin miktar ve

mahiyet olarak kesinleşmesi, alacaklıları

açısından tahakkukunun gerçekleştiğini

ifade eder ve vergiyi doğuran olay ortaya

çıkmış sayılır.
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YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNİN UNSURLARI

GVK’nun 42-44. maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bir işin yıllara sari inşaat

ve onarım işi sayılabilmesi için aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

 İşin konusu inşaat. onarım veya dekapaj işi olmalıdır.

 İşin, başkaları hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Bir kimsenin

kendi nam ve hesabına yapmış olduğu özel inşaat işleri, GVK’nun 42’nci maddesi gereğince

inşaat işi sayılmamakta ve bu tür işler, imalat faaliyeti kapsamında genel esaslara göre

vergilendirilmektedir.

 İşin, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma

işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri

sayılarak, o yıl beyannamesinde gösterilir.

İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün

yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen

tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun

elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının

tespitinde dikkate alınır.
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YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE MÜŞTEREK GENEL 

GİDERLERİN VE AMORTİSMANLARIN DAĞITIMI

GVK’nun 5024 sayılı Kanunla değişik 43. maddesine göre birden fazla takvim

yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle

birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar 1.1.2004

‘ten itibaren aşağıdaki esaslara göre dağıtılacaktır.

1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her

yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcama tutarlarının birbirine olan

nispeti dahilinde;

2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne

girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler,

bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine

olan nispeti dahilinde;

3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde

müştereken kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının

amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre.
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ÖRNEK : Bir gelir vergisi mükellefi (X) ve (Y) olmak üzere iki ayrı yıllara yaygın inşaat

işinin yanı sıra inşaat malzemesi satışı ile de uğraşmaktadır. Bu işlerin tamamı ile ilgili

olarak 2013 yılında yapılan müşterek genel giderlerin toplamı 500.000 TL’dir. Mükellefin

2013 yılı faaliyetlerine ilişkin diğer bilgilere ise aşağıda yer verilmiştir.

• İnşaat malzemesi satışından 2013 yılında elde edilen toplam hasılat 1.000.000 TL,

satışa konu edilen inşaat malzemelerinin maliyet bedeli ise 875.000 TL’dir.

• (X) İnşaat işi 15.05.2010 tarihinde başlamış olup, 2013 yılı sonu itibariyle henüz geçici

kabulü yapılmamıştır. Bu işle ilgili 2013 yılında 3.000.000 TL harcama yapılmış, 3.800.000

TL hak ediş geliri elde edilmiştir.

• (Y) İnşaat işi 10.08.2011 tarihinde başlamış olup, 2013 yılı sonu itibariyle henüz geçici

kabulü yapılmamıştır. Bu işle ilgili 2013 yılında 6.000.000 TL harcama yapılmış, 5.700.000

TL hak ediş geliri elde edilmiştir.

• Diğer taraftan 01.01.2013 tarihinde 182.500 TL bedelle satın alınan ve normal

amortisman yöntemine göre % 20 oranında amortisman ayrılan bir kamyon sırasıyla (X)

İnşaat işinde 200 gün, (Y) İnşaat işinde 100 gün, satılan inşaat malzemelerinin taşınması

işinde ise 65 gün kullanılmıştır.

• (X) İnşaat işine ilişkin geçici kabul tutanağı 15.02.2013 tarihinde, (Y) İnşaat işine

ilişkin geçici kabul tutanağı ise 25.08.2013 tarihinde imzalanmıştır.

İSTENEN : Yukarıda yer alan veriler çerçevesinde, mükellefin 2013 yılı gelir vergisi

matrahını hesaplayınız.
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İŞİN ADI Gün 

Sayısı

Amortisman Payı

182.500 x%20= 36.500

Dağıtıma Esas 

Hasılat/Harcama

ORAN

( % )

MÜŞ. GEN. 

GİD. PAYI

(X) İnşaat işi 200 20.000 HARC  3.000.000 % 30 150.000

(Y) İnşaat işi 100 10.000 HARC  6.000.000 % 60 300.000

İnş. Malz. Sat. 65 6.500 HAS.    1.000.000 % 10 50.000

Toplam 365 36.500 10.000.000 %100 500.000

İNŞ. MALZ. SATIŞ HASILATI 1.000.000

SATILAN MALIN MALİYETİ (875.000)

G. SAFİ MAL SATIŞ KARI 125.000

AMORTİSMAN PAYI (6.500)

MÜŞTEREK GENEL GİDER PAYI (50.000)

GELİR VERGİSİ MATRAHI 68.500



4. GELİR VERGİSİNDE DİĞER 
ÖZELLİKLİ KONULAR



ZARARLARIN KARLARLA TAKAS VE MAHSUBU

• Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının
bir kısmından hasıl olan zararlar (80'inci
maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan
doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve
iratlarına mahsup edilir. Bu mahsup
neticesinde kapatılmayan zarar kısmı,
müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka
arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen
zarar bakiyesi müteakip yıllara
naklolunamaz.

• Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında,
gider fazlalığından doğanlar hariç,
sermayede vukua gelen eksilmeler zarar
addolunmaz.
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TARHİYATIN MUHATABI

Gelir vergisi, bu vergiyle mükellef olan gerçek kişiler namına tarh edilir. Ancak

bazı istisnai durumlarda tarhiyatın muhatabı değişmektedir.

Bunlar;

• Küçüklerle kısıtlılarda, bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri tarhiyatın

muhatabı tutulur. Kanunî temsilci veli, vasi ve kayyımdır.

• Dar mükellefiyette tarhiyata muhatap Türkiye’deki daimi temsilcidir. Türkiye’de

daimi temsilci yok ise kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlayanlar, tarhiyata

muhatap tutulur.

• Ayrıca Türkiye’de birden fazla daimi temsilci bulunması halinde, mükellefin tayin

edeceği, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamış ise temsilcilerden

herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur.

• Kaynakta kesinti suretiyle alınan vergilerde muhatap, mükellef hesabına tevkifat

yapmaya mecbur olanlardır.
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GEÇİCİ VERGİ
Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari

vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde

tespit edilecek kazançları üzerinden % 15 geçici vergi öderler.

Geçici Vergi Mükellefleri

• Ticari Kazanç Sahipleri

• Serbest Meslek Kazanç Sahipleri

• Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar ve Mükellefler:

• Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlar,

• Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançlar,

(Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 inci maddesi)

• Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar.

Geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi halinde

%10’u aşan kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Bu durumda tarh edilecek

ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Geçici vergi beyannamesi

vermeyen mükellefler için % 10’luk yanılma payı uygulanmayacaktır.

% 10’luk yanılma payının, beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi

matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, verilen geçici vergi beyannamesinde

matrah beyan etmeyen mükellefler için de beyan edilmesi gereken vergi matrahının % 10’u

kadar bir yanılma payı söz konusu olacaktır.



KURUMLAR VERGİSİNDE 
ÖZELLİKLİ KONULAR



KVK’DA YER ALAN ÖNEMLİ 

İSTİSNALAR

 Kar paylarına ilişkin istisna (KVK m. 5/a)

 İştirak kazancı istisnası (KVK 5/b)

 Taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan
kazanca ilişkin istisna (KVK 5/e)

 İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri
hariç olmak üzere, kurumların kurumlar
vergisinden istisna kazançlarına ilişkin giderlerinin
veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan
zararlarının, istisna dışı kurum kazancından
indirilmesi kabul edilmez.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE (KVK MADDE 12)

Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya

dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde

herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap

dönemi için örtülü sermaye sayılır.

Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap

dönemi başındaki öz sermayesini ifade eder.

Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya

hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında,

gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının

gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar

mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan

vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede

örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan

mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması

için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve

ödenmiş olması şarttır.

KVK Madde 11’e göre; örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan

faiz, kur farkları ve benzeri giderler, kurum kazancının tespitinde gider olarak

dikkate alınmaz.
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TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

DAĞITIMI

 Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında

bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla

örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

 İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili

bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında

bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri,

ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy

hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

 Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da

satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin

bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade

eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya

bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar

olarak saklanması zorunludur.



95

TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri,

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit

eder:

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun

satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve

aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin

birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak

tespit edilmesini ifade eder.

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını

ifade eder.

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya

hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel

kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı

düşülerek hesaplanmasını ifade eder.

Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan

kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki

şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı

veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan

vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir.
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TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (K.V.K.MD. 5/1-E)

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri

ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının

satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan

yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon

hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının

sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet

eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde

başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana

merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen

vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan

devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen

hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme

tarihi esas alınır.

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla

ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı

dışındadır.
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KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI

Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların

doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı veya

birlikte sermayesinin, kar payının veya oy

kullanma hakkının en az % 50’sine sahip

olmak suretiyle kontrol ettikleri yurtdışı

iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya

dağıtılmasın KVK madde 7’de belirtilen

şartların birlikte gerçekleşmesi halinde,

Türkiye’de kurumlar vergisine tabidir.
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TASFİYE (KVK M.17)
Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde

hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.

Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği

tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden

aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı

bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine

doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade olunur.

Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi

izleyen yıldan itibaren başlar.

Tasfiye karı; tasfiye halindeki kurumların vergi matrahıdır. Tasfiye karı dönem sonu

servet değeri ile dönem başındaki servet değeri arasındaki farktır.

Tasfiye karı hesaplanırken;

1. Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans veya diğer şekillerde

yapılan ödemeler tasfiye sonundaki servet değerine

2. Mevcut sermaye dışında ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ve

vergiden istisna edilmiş kazan ve iratlar tasfiye dönemi başındaki servet değerine

Eklenir.
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BİRLEŞME (KVK M.18)

Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme

nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir.

Tasfiye karı yerine birleşme karı vergiye matrah olur.

Tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme karının

tespitinde de geçerlidir.

Sona eren kurumun veya kurumların ortaklarına ya da

sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya

dolaylı olarak verilen değerler, tasfiye halinde ortaklara dağıtılan

değerler yerine geçer.

Birleşilen kurumdan alınan değerler, VUK esaslarına göre

değerlenir. Tasfiye halinde tasfiye memurlarına düşen sorumluluk

ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur.
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DEVİR (KVK M.19)

1. Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen

kurumun kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de

bulunuyorsa,

2. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin,

birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması

ve aynen bilançosuna geçirilmesi söz konusu ise,

Bu birleşmeler devir hükmündedir.

Kurumların bu şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir

hükmündedir.
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BÖLÜNME (KVK M.19)

Tam Bölünme: Tam mükellefiyet bir sermaye şirketinin

tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün malvarlığını,

alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut

veya yeni kurulacak iki veya daha fazla sermaye şirketine

devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin

ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil

eden iştirak hisseleri verilmesi, tam bölünmedir.

Kısmi Bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya

sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun

Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer

alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan

iştirak hisseleri yada sahip oldukları üretim ve hizmet

işletmelerinin bir veya bir kaçını kayıtlı değeri üzerinden ayni

sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir

sermaye şirketine devredilmesi, kısmi bölünmedir.
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HİSSE DEĞİŞİMİ (KVK M.19)

Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer

bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin

yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek

şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin

hisselerini devreden ortaklarına kendi

şirketinin sermayesini temsil eden iştirak

hisselerini vermesi, hisse değişimidir.
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DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNDE VERGİLEME

Devirlerde, belli şartlar altında münfesih kurumun sadece

devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir,

birleşmeden doğan karlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

Tam Bölünmede; belirli şartlar altında bölünme suretiyle

münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde

ettiği kazançlar vergilendirilir, bölünmeden doğan karlar ise

hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

Kısmi bölünme ve hisse değişiminde; bu işlemlerden doğan

kar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.



KDV’DE

ÖZELLİKLİ KONULAR



KATMA DEĞER VERGİSİNİN TEMEL 

YAPISI

TOPTANCI                            

100 TL MAL BEDELİ + 

18 TL KDV

PARAKENDECİ

130 TL MAL BEDELİ +    
23.4 TL KDV

KONFEKSİYON SATICISI

Parakendeci bu şekilde  topladığı KDV’den  daha önce kendisinin 
alışlarında ödediği KDV’yi düşüp aradaki fark olan  

(23.4-18=) 5.4 YTL vergi dairesine yatıracaktır 



KATMA DEĞER VERGİSİNİN TEMEL 

YAPISI

• Fiilen vergi dairesine yatırılan tutar, üretim zincirinin her
aşamasında ortaya çıkarılan katma değer vergisi
olmaktadır. Bu anlamda katma değer; alınan mallara
ödenen bedelle bu malların satış fiyatı arasındaki farkı,
bir başka ifadeyle çıktı fiyatlarıyla girdi maliyeti
arasındaki farkı oluşturmaktadır.

• Katma Değer Vergisi uygulamasında , üreticiler ve
satıcılar tarafından ödenen vergilerin tamamı sonuçta
tüketiciye yansıtılmaktadır. Kanuni mükellef adını alan
(aracı mükellef de denilmektedir.) bu kişiler veya
kuruluşlar alışlarında ödedikleri vergiyi satışlarında
topladıkları vergilerle telafi etmekte, fazla vergiyi vergi
dairesine yatırmaktadırlar. Bu kişiler bir nevi devletin
tahsildarı gibi çalışmaktadırlar. Bir başka ifadeyle katma
değer vergisinin fiili mükellefi nihai tüketiciler olmaktadır.



KDV’NİN KONUSU

Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma
değer vergisine tabidir:

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler,

2. Her türlümal ve hizmet ithalatı,

3.Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve
hizmetler
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TESLİM ( KDVK MADDE 2 )

1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce,

alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket

edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun

adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci

veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme

âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye

devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.

4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu

hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı

cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı

hüküm uygulanır.

5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.



KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

• Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura 
veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde 
gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri 
belgelerin düzenlenmesi

Bu hüküm ile, malın hükmen veya fiilen tesliminden önce fatura veya
benzeri belgeler verilmesi hallerinde, verginin geciktirilmemesi ve güvenlik
altına alınması amacıyla vergiyi doğuran olayın, söz konusu belgelerin
düzenlendiği anda belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olarak meydana
geldiği kabul edilmektedir

KDV’nin işlemin yapılması ile doğması kuralının önemli istisnalarından biri
olan bu hükmün konulmasının diğer bir nedeni ise fatura veya benzeri
belgeyi alan karşı tarafın bu belgeye dayanarak KDV indirimi yapacak
olmasıdır.



KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda
mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların
alıcıya teslimi,

Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın
nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında
bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin
başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin
tescili,

İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit
taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması
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TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH
1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına

hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca

borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat,

hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

3. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde

tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye

ayrıca intikal ettirilmez.

MATRAHA DAHİL OLAN VE OLMAYAN UNSURLAR ( KDVK M.24,25 )
Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve

boşaltma giderleri,

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç,

pay, fon karşılığı gibi unsurlar,

c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında

sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir:

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî

teamüllere uygun miktardaki iskontolar,

b) Hesaplanan katma değer vergisi.
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İNDİRİLMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinden indirilemez:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet
ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan
katma değer vergisi,

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek
otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

c) Deprem,Maliye Bakanlığı’nın yangın nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi halinde yangın
veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer
vergisi,

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul
edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.
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TAM İSTİSNA, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri

yapan mükelleflerin, bu işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV tutarlarını yaptıkları

işler dolayısıyla hesapladıkları KDV tutarlarından tamamıyla indirebilme, diğer

taraftan da yüklenilen bu KDV tutarları indirim yoluyla giderilemezse iade olarak

talep edebilme hakkına sahip olmalarını ifade etmektedir.

KISMİ İSTİSNA ise, yine KDV Kanununda düzenlenen başka bazı istisna konusu

işlemleri yapan mükelleflerin, bu işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV tutarlarını

yaptıkları işler dolayısıyla hesapladıkları KDV toplamından adı geçen Kanunun

30/a maddesi hükmü uyarınca indirememelerini, ancak gelir veya kurumları vergisi

matrahlarının tespitinde maliyet ya da gider olarak dikkate alabilmelerini ifade

etmektedir. Tam istisnalar şunlardır.

•Mal ve hizmet ihracatı istisnası (KDV K. Md.11),

•Araçlarda istisna (KDV K. Md.13/a),

•Petrol aramalarında istisna (KDV K. Md.13/c),

•Teşvik belgeli yatırımlarda istisna (KDV K. Md.13/d),

•Transit taşımacılık istisnası (KDV K. Md.14),

•Diplomatik istisnalar (KDV K. Md.15).

•Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her

türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları (Md. 17/4-s)
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EMSAL ÜCRET

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, emsal bedeli ve emsal ücreti hakkındaki 27 inci

maddesi hükümleri aşağıdaki gibidir.

 Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi

paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya

emsal ücretidir.

 Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu

düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal

bedeli veya emsal ücreti esas alınır.

 Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur.

 Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare

giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.

 Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife

varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.
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KDV’DE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDA İSTİSNA 

UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunu m.17

m.17/4-g   

Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, 

zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, (tahvil, 

varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları  ile metal, plastik, lastik, 

kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, 

m.17/4-r

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl 

süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve 

teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık  taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
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GEÇMİŞ DÖNEM SINAV 

SORULARI
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DÖNEMİ VUK KVK GVK KDV 6183 KARIŞIK ÖTV TANIM

2008/1 25 25 25 25

2008/2 25 25 25 25

2008/3 25 25 25 25

2009/1 25 25 25 25

2009/2 25 25 25 25

2009/3 25 25 25 25

2010/1 15 25 25 25 10

2010/1M 25 25 25 25

2010/2 25 25 25 25

2010/3 20 30 30 20

2011/1 25 10 40 25

2011/2 10 40 25 25 VUK KDV VERASET

2011/3 25 25 25 25 GVK 6183 MTV

2012/1 25 25 25 25 KVK 6183 ÖTV

2012/2 25 25 25 25 KDV GİD VK 6183

2012/3 25 25 25 25 VUK KDV VİV

2013/1 25 25 25 25 GVK 6183 MTV
2013/2 25 25 25 25 VUK,6183, VERASET
2013/3 12,5 25 25 12,5 25 VUK,6183, KDV

2014/1 25 25 25 25 KVK, ÖTV,6183



2014/1. DÖNEM

SMMM Bay A, sahibi olduğu evi konut olarak kiraya vermiş, bir bölümünü işyeri

ve bir bölümünü de ikametgah olarak kullanmak üzere daha büyük başka bir

daire kiralamıştır. Bay A, 2013 yılında;

- Mesleki faaliyetinden 400.000 TL tahsil etmiş ve kalan 150.000 TL alacağını

sonraki yıllarda tahsil etmek üzere müşterileri ile anlaşmıştır.

- Bir önceki yıldan kalan alacaklarından 100.000 TL tahsil edebilmiştir.

- Muhasebe Standartları konusunda yazdığı kitabın yayın hakkı karşılığında bir

yayınevinden 50.000 TL tahsil etmiştir.

- Aynı zamanda ikametgah olarak da kullandığı işyeri ile ilgili olarak 36.000 TL

kira ve 8.000 TL diğer masraf (elektrik ve yakıt gideri) ödemiştir.

- 30.000 TL personel ücreti, 15.000 TL sigorta primi ve vergi, resim,harç

ödemiştir.

- İşyerinde personele verilen yemek için 5.000 TL, kırtasiye ve temizlik gibi diğer

masraflar için 20.000 TL harcamıştır.

- Kiraya verilen konuttan 12.000 TL hasılat elde etmiştir. (safi tutarın tespitinde

götürü gider usulünü seçmiştir.)

- Bankadaki mevduattan 10.000 TL faiz geliri elde etmiş, ortağı olduğu adi

komandit şirketten komanditer ortak olarak 11.000 TL kar payı ödemesi almıştır.

Bay A’nın 2013 yılı serbest meslek kazancını ve beyan etmesi gereken toplam

gelir vergisi matrahını hesaplayınız, kısaca yasal gerekçelerini açıklayınız.



CEVAP

Bay (A)’nın 2013 yılı serbest meslek kazancı ve diğer gelir unsurları ile
birlikte beyan etmesi gereken toplam gelir vergisi matrahı aşağıdaki gibi
olmalıdır.

- Mesleki Faaliyet Hasılatı (400.000 + 100.000) 500.000 TL

* 2013 Yılı Faaliyetinden Tahsilat 400.000

* Bir Önceki Yıl Alacaklarından Tahsilat 100.000

- Mesleki Faaliyet Giderleri (40.000 + 45.0000 + 25.0000) 110.000 TL

* İşyeri kirası ve diğer masraf (36.000 + (8.000/2 )) 40.000

* Ücret, sigorta-vergi vs. (30.000 + 15.000) 45.000

* Yemek, kırtasiye-temizlik vs. (5.000 + 20.000) 25.000

- Serbest Meslek Kazancı (500.000 – 110.000) 390.000 TL

- Gayrimenkul Sermaye İradı (12.000 – 3.000) 9.000 TL

* Götürü Gider (12.000 x 0,25) 3.000

- Menkul Sermaye İradı (komanditer kar payı) 11.000 TL

- Gelir Vergisi Matrahı (390.000 + 9.000 + 11.000) 410.000 TL



• Serbest meslek kazançlarının tespitinde GVK’nın 67 inci maddesi
uyarınca tahsilat esası geçerli olduğundan, 2013 yılında tahsil
edilmeyen tutarlar dikkate alınmayacaktır.

• Kitap yayın satışından alınan tutar GVK’nın 18 inci maddesi uyarınca
gelir vergisinden istisna olduğundan beyan edilmeyecek, yayınevi
tarafından 94/2 inci madde uyarınca yapılan tevkifat nihai vergi
olacaktır.

• Aynı zamanda ikametgah olarak da kullanılan işyeri için ödenen
kiranın tamamı, elektrik ve yakıt gibi giderlerin ise yarısı gider olarak
indirilecektir (GVK m.68/1).

• Diğer ödemeler gerçek tutarları üzerinden gider olarak
indirilebilecektir.

• Mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirenler GVK’nın 21 inci
maddesi uyarınca hasılat istisnasından yararlanamayacaklarından,
konut kirasının götürü gider düşüldükten sonraki kısmı gayrimenkul
sermaye iradı olarak beyana dahil edilecektir.

• GVK’nın geçici 67 inci maddesi uyarınca mevduat faizi beyan
edilmeyecek, 75/2 inci madde uyarınca menkul sermaye iradı sayılan
ve tevkifat yapılmayan komanditer ortak kar payı da beyannamede
gelir vergisi matrahına eklenecektir.



2013/ 3. DÖNEM

• A A.Ş. Alım satımını yaptığı mallardan,
2012 yılı Kasım ayında 10.000 TL’lık
kısmın, Aralık ayında ise 15.000 TL’lık
kısmın çalındığını tespit etmiştir. Mallar
sigortalı olduğu için, durumu değerlendiren
sigorta şirketi Kasım ayında 5.000 TL,
Aralık ayında ise 20.000 TL ödemede
bulunmuştur. KDV oranı % 18’dir. Her bir
çalıntı olayına ilişkin muhasebe kayıtlarını
ayrı ayrı yapınız.
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Kasım ayında çalınan 10.000 TL’lık kısım için sigorta şirketinden 
5.000 TL ödeme aldığında

------------ / --------------------

102 Bankalar 5.000

689 Diğer Gid. Zarar (KKEG) 6.800

153 Ticari Mallar 10.000

392 Diğer KDV 1.800

------------/ ---------------------

Aralık ayında çalınan 15.000 TL’lık kısım için sigorta şirketinden 20.000 
TL ödeme alındığında

--------------/-----------------

102 Bankalar 20.000

689 Diğ. Gid. Zarar 2.700

153 Ticari Mallar 15.000

392 Diğer KDV 2.700

679 Diğer Olağan Dışı Gel. Ve Kar 5.000

--------------/-------------------
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• VUK 278. uyarınca, şirketin çalınan
mallarının değerlenmesi mümkün değildir.
KDVK 30/d uyarınca GVK ve KVK uyarınca
indirimi kabul edilmeyen giderlere ilişkin
KDV’nin indirimi mümkün değildir.

• Kasım ayına ilişkin kayıtta, KKEG tutarı 6.800
TL’dir. Çünkü VUK 330 uyarınca sigorta
tazminatında olumlu farkın kara alınacağı
belirtilirken, olumsuz farkın gider ve zarara
alınacağı belirtilmemektedir. Bu açıdan
olumlu fark kar olarak kaydedilmiştir.
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(A) Anonim şirketi (A.Ş. Şirket) 2012 yılın da 3.000.000.- TL Brüt satış karı elde etmiş olup

şirketin faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Pazarlama, satış ve Dağıtım giderleri 300.000.-TL’dir

Genel Yönetim giderleri 400.000.-TL’dir.(bu tutarın 150.000.- TL’si, 6111 sayılı kanun

uyarınca bildirimde bulunulan demirbaşlara ilişkin amortismandır.)

Faaliyetlere ilişkin harcamalar sırasında oluşan kayıtlı kanunen Kabul edilemeyen

giderler(KKEG) toplamı 100.000.-TL’dir.

Ortak olunan tam mükellef kurumdan 250.000.-TL kar payı elde edilmiştir.

Haziran 2010’da 350.000.-Tl bedelle alınan tam mükellef başka mükellef başka bir

kuruma iştirak hisseleri, Kasım 2012’de 550.000.-TL bedelle satılmış ve bedeli tahsil

edilmiştir.

Bankadaki mevduatlardan 100.000.-TL faiz geliri elde edilmiştir.(ilgili bankalar faiz

gelirlerinden toplamı 15.000.-TL vergi kesintisi yapmışlardır.)

Mal satılan firmanın ödemediği 50.000.-TL ticari alacak için dava açılmıştır.

2012 yılı ihtiyaçlarında kullanılan kredileri için 150.000.-Faiz ödenmiştir.

2012 yılında 135.000.-TL geçici vergi ödenmiştir.

(A) A.Ş.’nin 2012 yılı dönem karını ve ödenmesi gereken kurumlar vergisini

tutarını hesaplayınız.(kurumlar vergisi oranı %20)

2013/2. DÖNEM
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2013/1. DÖNEM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bay (A) 2012 yılında 160.000 TL serbest

meslek kazancı elde etmiş olup, bu kazanca ilişkin olarak yıl içinde 25.000 TL

gelir vergisi kesintisi yapılmış ve 15.000 TL geçici vergi ödenmiştir. Ayrıca, yine

yıl içinde 10.000 TL Sosyal Güvenlik Primi ve 5.000 TL de şahıs sigorta primi

ödemiş olan Bay (A)’nın diğer gelir unsurları aşağıdaki gibidir:

-Kiraya verilen işyeri gayrimenkul kirası (brüt) 40.000 TL

-(B) Anonim Şirketi ortaklığından kar payı (brüt) 50.000 TL

-Banka mevduat faizi (brüt) 60.000 TL

Bay (A)’nın gelirlerini beyan edip etmeyeceğini kısaca yasal gerekçeleri ile

birlikte açıklayınız, beyan edecekse beyan tutarını (vergi matrahını) ve varsa

mahsuba konu vergileri hesaplayınız.

(Not: Kar payı ödemesinden % 15, kira ödemelerinden % 20 vergi kesintisi

yapılmış olup, kira gelirlerinde götürü gider esası benimsenmiştir).
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- Serbest Meslek Kazancı …………………………….. 160.000 TL 

* Sosyal Güvenlik Primi (-) ……………….…….......... - 10.000 TL 

- Beyana Tabi Serbest Meslek Kazancı ………..…… 150.000 TL 

- Gayrimenkul Sermaye İradı ……………………...…… 40.000 TL 

* Götürü Gider (40.000 x 0,25 = 10.000) (-) ……….… - 10.000 TL 

- Beyana Tabi Gayrimenkul Sermaye İradı …………... 30.000 TL 

- Menkul Sermaye İradı …………………………….…….. 50.000 TL 

* İstisna Kar Payı (50.000 / 2 = 25.000) (-) ……..…….. - 25.000 TL 

-Beyana Tabi Menkul Sermaye İradı ………………….. 25.000 TL 

- Beyana Edilecek Toplam Gelir ..…………………... 205.000 TL 

(150.000 + 30.000 + 25.000 = 205.000) 

* Şahıs Sigorta Primi İndirimi …………………… - 5.000 TL 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) ……………………….. 200.000 TL 
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Müteahhit (A), arsa sahibi (B) şahsı ile 2010 yılında kat karşılığı anlaşarak

büyüklükleri ve özellikleri aynı olan 10 daireli bir bina inşaatına başlamıştır.

Mevcut 250.000 TL nakit sermaye ve bankadan alınan 550.000 TL kredi tamamen

harcanarak Aralık 2011’de bitirilen dairelerin maliyetleri ve satış fiyatları eşit

olup;

 Bunlardan 4 daire arsa sahibine bırakılmış,

 4 daire her biri 200.000 TL’den satılmış,

 Elde kalan son 2 daireden biri işyeri olarak aktife kaydedilmiş ve diğeri konut

olarak müteahhide ayrılmıştır.

 Satış ve tapu devri işlemleri yine Aralık 2011’de tamamlanmış (bunlara ve

diğer işlere ait bütün giderler toplamı 47.000 TL), faizi ile birlikte 650.000 TL’ye

ulaşan banka kredisi de elde edilen hasılatlardan ödenerek aynı ay içinde

tamamen kapatılmıştır.

Başka bir faaliyeti ve gideri olmayan müteahhidin 2011 yılı vergiye tabi dönem

kazancını/zararını hesaplayınız (binaların kullanım ömrü 50 yıldır), yasal

gerekçelerini kısaca belirtiniz.

2012/3. DÖNEM
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CEVAP Müteahhit (A)’nın vergiye tabi kazancını bulmak için, vergi

kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde maliyetler ve hasılatlar ayrı ayrı

hesaplanmalıdır.

MALİYETLER:

 İnşaat Maliyeti (250.000 + 550.000=) 800.000 TL

 Kredi Faizi (650.000 – 550.000=) 100.000 TL

 Toplam Maliyet 900.000 TL

* Daire Başı Maliyet (900.000 / 10 =) 90.000

* Arsa Maliyeti (4 x 90.000 =) 360.000

* Satılabilir Daireler (6 x 90.000 =) 540.000

* Satılabilir Birim Daire Maliyeti (900.000 / 6 =) 150.000

 İmal Edilen Dairenin Aktife Kaydı (İşyeri) (-150.000 TL)

 Satılabilir Daireler Maliyeti 750.000 TL



131

HASILATLAR:

 Daire Satışları (4 x 200.000 =) 800.000 TL

 İşletmeden Çekiş (Konut) 200.000 TL

 Toplam Hasılat 1.000.000 TL

 Toplam Kazanç (1.000.000 – 750.000 =) 250.000 TL

 Giderler ( 47.000 TL)

 Amortisman Gideri (150.000 / 50 =) ( 3.000 TL)

 Vergiye Tabi Kazanç (250.000 – (47.000 + 3.000) =) 200.000 TL

 Satılabilir dairelerin birim maliyetleri, arsa sahibine verilen dairelere isabet

eden maliyetleri de kapsamaktadır.

 Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 40/1 inci maddesi hükmüne göre,

müteahhidin konut olarak çekiş yaptığı daire emsal bedeli ile hasılata

eklenmelidir.

 Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 271 inci maddesi hükmü uyarınca, işyeri olarak

aktife kaydedilen dairenin inşa ve imal giderleri satın alma bedeli yerine

geçeceğinden, buna ilişkin maliyet olan 150.000 TL toplam maliyetlerden

çıkarılarak üzerinden 1/50 oranında amortisman ayrılmalıdır.

 163 ve 238 nolu VUK Genel Tebliğlerinde açıklandığı üzere, imalata ilişkin

dönem sonuna kadar ödenen faizlerin de maliyetler içinde yer alacağı tabiidir.
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2012/2. DÖNEM
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2012/1. DÖNEM
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2011/2. DÖNEM
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2011/1. DÖNEM

SORU 4: Bay (A), Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı olup, 2010 yılında

Türkiye’deki bir bankadan 10.000 TL mevduat faizi, danışmanlık hizmeti verdiği bir

şirketten 20.000 TL serbest meslek kazancı, gayrimenkullerinden 30.000 TL işyeri

kirası ve 40.000 TL konut kirası elde etmiştir. Bay (A)’nın elde ettiği gelirlerin

beyan edilip edilmeyeceklerini, beyan edileceklerse beyan tutarlarını, yasal

gerekçelerini de belirterek kısaca açıklayınız.
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2010/3. DÖNEM

SORU 4: Mükellef (A) 2009 yılında, alım-satım ve nakliyecilik işleri yanında ayrıca

iki ayrı inşaat ve onarım işi de yapmıştır. Alım-satım işinden 10.000 TL, nakliyecilik

işinden ise 20.000 TL hasılatlar elde eden mükellefin; inşaat ve onarım işleri için

toplam harcamaları, 1 nolu iş için 30.000 TL ve 2 nolu iş için 40.000 TL olarak

gerçekleşmiştir. Bütün bu işlerin tamamı için 50.000 TL ortak genel gider

yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hükümleri çerçevesinde, mükellefin ticari

faaliyeti sırasında yapmış olduğu ortak genel giderlerin her bir işe göre dağıtımını

hesaplayınız ve yasal gerekçesini kısaca açıklayınız.
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SORU 4: (A) Anonim Şirketi 2009 yılında çelik kapı imalatı işinden 100.000 TL

hasılat elde etmiş, bu hasılatın elde edilmesi için 80.000 TL gider yapmıştır. Diğer

taraftan, serbest bölge faaliyetinden 80.000 TL hasılat elde edilmiş ve bu hasılatın

elde edilmesi için de 50.000 TL gider yapılmıştır.

Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyet nedeniyle 25.000 TL gider

yapılmış ve buradaki faaliyetten herhangi bir hasılat elde edilememiştir.

2010/1. DÖNEM MAZARET SINAVI
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2010/1. DÖNEM
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2009/3. DÖNEM
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4) Bir gelir vergisi mukellefinin (A) ve (B) olmak uzere yıllara sari iki ayrı insaat isi ve bir de

nalburiye isi bulunmaktadır. Bunların hepsi için 2008 yılında yapılan ortak genel giderlerin

toplam tutarı 240.000 liradır. Mükellefle ilgili diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

• Nalburiye isine ilişkin 2008 yılında elde edilen toplam hasılat tutarı 500.000 liradır. Aynı

yıla ait satılan malın maliyeti ise 350.000 liradır.

• 1 Ocak 2008 tarihinde başlayan (A) inşaatı için 2008 yılı içinde yapılan toplam harcama

tutarı 800.000 lira, elde edilen istihkak tutarı 1.500.000 liradır. İşe ait geçici kabul tutanağı

31 Ocak 2009 tarihinde idarece onaylanmıştır.

• 1 Haziran 2008 tarihinde başlayan (B) inşaatı için 2008 yılı içinde yapılan toplam harcama

tutarı 700.000 lira, elde edilen istihkak tutarı 1.000.000 liradır. İse ait geçici kabul tutanağı

30 Nisan 2009 tarihinde idarece onaylanmıştır.

• 1 Ocak 2008 tarihinde 73.000 lira maliyet bedeli ile satın alınan ve faydalı ömrü 5 yıl olan

minibüs; 2008 yılında (A) inşaatında 210 gün, (B) inşaatında 55 gün, nalburiye işinde ise

100 gün kullanılmıştır.

İstenen: Söz konusu açıklamalar çerçevesinde, mükellefin 2008 yılı gelir vergisi matrahını

hesaplayınız.

2009/2. DÖNEM
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Örnek : Kavaklıdere Vergi Dairesi mükellefi olan NAZEN A.Ş.'nin 2012 yılı 

ticari bilanço karı 10.000.000 TL'dir. Mükellef kurumun ticari bilanço karı şu 

kalemlerden oluşmaktadır.

Ticari Kazanç 4.800.000 TL

Canberk A.Ş.'den alınan Kâr Payı 1.200.000 TL

Taşınmaz satış kazancı 4.000.000 TL 

Mükellef kurumun 2011 yılından 2012 yılına devreden ve yararlanabileceği

yatırım indirimi tutarı 800.000 TL'dir. (Söz konusu yatırım indirimi, 4842 sayılı

Kanunun yürürlük tarihinden sonra başlanılan yatırım ile ilgili olarak yapılan

yatırım harcamasından kaynaklanmaktadır.)

Mükellef kurum 2012 yılı kurum kazancının vergi ve yasal yükümlükler 

sonrasında kalan tutarın dağıtılmamasına karar vermiştir.
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i- Kurumlar vergisinin hesaplanması

- Kurum Kazancı 10.000.000 TL

- İndirim ve İstisnalar - 5.000.000 TL

- İştirak Kazancı 1.200.000 TL

- Taşınmaz satış kazancı 3.000.000 TL

(4.000.000 x %75)  

- Yatırım İndirimi 800.000 TL

- Kurumlar Vergisi Matrahı 5.000.000 TL

- Hesaplanan Kurumlar Vergisi

1.000.000 TL

(5.000.000 x % 20)
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