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1- BİNEK OTOMOBİL ALIMINDA ÖDENEN KDV 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/b maddesi hükmü uyarınca; faaliyetleri kısmen veya 
tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla 
kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen 
KDV hesaplanan KDV’den indirilemez. Ancak indirim konusu yapılamayan bu KDV’nin 23 No’lu 
KDV Genel Tebliği’nin (I) Bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde mükelleflerin binek 
otomobillerin alış vesikalarında gösterilen ve indirim konusu yapamadığı KDV‘ni gider veya 
maliyet unsuru olarak dikkate alınması konusunda seçimlik hakları bulunmaktadır.

Benzer biçimde binek otomobil alımında faturada ayrıca hesaplanan Özel Tüketim Vergisini ise 
VUK’nun 270. maddesinde belirtildiği üzere maliyet bedeline ithal etmek veya giderler arasında 
göstermek ihtiyaridir.

Daha önce binek oto sınıfına dahil olmayan Doblo, Connect, Kongo, Expres, Combi, Partner, 
Caddy, Transpoter, Starex gibi (4+1) araçların Gümrük Müsteşarlığı’nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel 
Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 21.7.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına 
dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu araçların alımında ödenen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 60 
no’lu KDVK Sirkülerinin 10.1. bölümüne göre; 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki 
yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk 
ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu 
bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç
aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ
ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya 
eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı
kasa motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller kapsamında 
değerlendirilmektedir.
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2- DEĞERLEME NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI

Katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler ve kur farklarının matraha dahil 
olduğu dikkate alındığında dönem sonu itibariyle yapılan değerleme işlemleri 
nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının KDV’ye tabi olması mümkün değildir. Değerleme 
vergi matrahını hesaplamaya yönelik bir işlemdir, herhangi bir teslim veya hizmet 
ifasını içermemektedir.

KDV’ye tabi olan kur farklarına ilişkin olarak 105 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde 
şu açıklamaya yer verilmiştir:

“�.. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih 

arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve 

faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için 

geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği 

tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından 

satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden 

KDV hesaplanması gerekmektedir.”

Tebliğde yer alan açıklamalar ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin özelgeleri bir arada 
değerlendirildiğinde, sadece yapılan değerleme işlemleri nedeniyle ortaya çıkan kur 
farkları KDV’ye tabi olmayıp, döviz cinsinden vadeli satışlarda bedelin tahsil edildiği 
tarih itibariyle hesaplanan kur farkları ise katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
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HESAPLANAN KUR FARKLARINA KDV’NİN DAHİL OLUP OLMADIĞI

Konuya ilişkin olarak 60 nolu KDV Sirkülerinin 4.5. bölümünde yer alan 
açıklama aşağıdaki gibidir. 

� KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda; 
vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya 
çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanarak, 

� Dövize endeksli toplam bedele KDV'nin dahil edilmemesi durumunda;
vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları
üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek 
faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönemde her iki 
mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. 
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3- ÇALINAN VE KAYBOLAN MALLARA İLİŞKİN KDV

� Çalınan veya kaybolan malların bedellerinin gider veya zarar yazılabileceğine dair vergi 

kanunlarında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Çalınan veya kaybolan malların 

kıymeti düşen emtia olarak değerlenmesi ve vergi matrahı ile ilişki kurulması da mümkün 

değildir.

� Çalınan ve kaybolan mallar işletme için sermayede vukua gelen bir eksilme olarak kabul 

edilmekte ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca gider olarak dikkate 

alınamamaktadır. 

� Çalınan veya kaybolan malları mükellefler polis kayıtları vb. belgeler ile 

kanıtlanabiliyorsa, çalınan mallar maliyet bedeli üzerinden kanunen kabul edilmeyen gider 

olarak kaydedilmelidir. (Ayrıca KDVK Md. 30/c) 

� Çalınma olayının polis kayıtları vb. kayıtlar ile kanıtlanamaması halinde ise çalınan malın 

emsal satış bedeli ile değerlenerek ortaklara satış gibi işlem yapılması gerekmektedir. Bu 

işlem ile ilgili olarak, ayrıca katma değer vergisi hesaplanması gerekecektir. 
6
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4- ZAYİ OLAN MALLARDA KDV (113 NOLU KDV TEBLİĞ)

05.12.2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 113 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliği’nin “E” Bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

“KDV Kanununun (30/c) maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın 

sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, 

zayi olan mallara ait KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale 

gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu 

malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması da mümkün 

bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, 

imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave 

Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması

gerekmektedir.”
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ZAYİ OLAN MALLARDA KDV (113 NOLU KDV TEBLİĞ, 60 NOLU SİRKÜLER BÖLÜM  81.31 )

Buna göre örneğin ;

�İmalatta kullanılmak için alınan ancak imalata girmeden eskime, bozulma, çürüme, çatlama vb. 
nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve bu nedenle imalatta veya ambalajlamada kullanılabilme 
vasfını yitiren hammadde ve malzeme ile ambalaj maddeleri,

�Son kullanma tarihinin geçmesi, çeşitli kimyasallar içerdiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle 
kanunen tekrar satılması mümkün olmayan ve imha edilen bisküvi, çikolata, konserve gibi gıda 
ürünleri, 

�Sağlık Bakanlığınca kullanımının yasaklanması nedeniyle imha edilen ilaçlar ile kullanım süresi 
içinde formül hatası bulunan, miadının dolması veya hasar görmesi nedeniyle kullanılamaz hale 
gelmiş, üretimden kalkmış, insan sağlığını tehdit eden ilaçlar,

�Hatalı dikim, renk farklılığı, leke ve benzeri nedenlerle ya da şirket politikası gereği satışı
mümkün olmadığından imha edilen mallar, 

�Kullanım ömrünü tamamladığı için imha edilen araç lastikleri

için yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Son olarak 113 Nolu Tebliğden sonra BMVD’nin verdiği 07.01.2010 tarih ve 852 sayılı ilginç
bir mukteza da ise; “İmha edilecek muhtelif mallara ilişkin yüklenilen ve zayi olma durumu 
nedeniyle indirim hakkı ortadan kalkan KDV’nin kurumlar vergisinin hesaplanmasında gider 
yada maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün değildir” denilmekte, bu suretle 
KDV’nin de gider yazılamayacağı vurgulanmaktadır.
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5- MALLARIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAYIPLAR

Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük 
meydana gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. 
Bu durumda malların zayi olması değil, düşük bedelle veya zararına satışı
söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin 
indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

Örneğin;

� Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin,
� Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek 
parça ve malzemelerin

daha düşük bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle yüklenilen KDV'nin 
tamamı indirim konusu yapılabilecektir.
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6- FİRE SONUCU MEYDANA GELEN KAYIPLAR

Fire, bir malın imalat sürecinde veya tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içinde uğradığı
fiziksel kayıp olarak tanımlandığından, imalat sırasında veya sonrasında meydana gelen 
firelerin zayi olan mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu 
durumda, daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin de düzeltilmesine gerek yoktur. Ancak, 
yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan 
kayıplara ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde 
indiriminin kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV'nin de indirim 
konusu yapılması mümkün değildir.

Örneğin;
� Akaryakıtın depolanması sırasında ortaya çıkan ve ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen 
oranlar dahilindeki kayıplar, 
� Balık çiftliklerinde balık üretimi esnasında pazarlama aşamasına ulaşıncaya kadar geçen 
süreçte, balık üretim ve besleme firesi olarak oluşan balık ölümleri,
� Tavuk çiftliklerinde, üretimin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar,
� Hazır giyim eşyası dikiminde veya ayakkabı yapımında üretim sürecindeki kesme, biçme, 
dikme gibi işlemlerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar

fire olarak değerlendirilmekte olup, bunlara ilişkin olarak yüklenilen KDV indirim konusu 
yapılabilecektir.



GELĐR VERGĐSĐ BEYANINDA VE KDV’DE ÖZELLĐKLĐ KONULAR &A. MURAT YILDIZ-YMM

11

7- FATURA VE BENZERİ BELGELERDE AYRICA GÖSTERİLMEYİP YIL SONLARINDA, 
BELLİ BİR DÖNEM SONUNDA YA DA BELLİ BİR CİRO AŞILDIĞINDA YAPILAN 
İSKONTOLAR

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem 
sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu 
iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin KDV 
matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında 
değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda KDV Kanununun 35 inci maddesine 
göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya 
da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik 
vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve 
benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında 
değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu 
işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.
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8- İTHALATÇI LEHİNE YAPILAN FİYAT İNDİRİMİNDE KDV

• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2006 tarih ve 7055 sayılı muktezası:

“İlgi dilekçeniz ile, sağlık malzemeleri ithalat ve ticareti ile iştigal ettiğiniz 
belirterek, yurtdışındaki firmalar tarafından sattıkları malların pazarlanmasına 
destek vermek için alacak notu (creditnemo veya creditnotte) baslıklı yazı ile 
%10- % 35 arası indirim yapılarak borcunuzdan düşüldüğü ancak bu indirim 
bildirildiğinde mal satılmış olduğundan satılmış malların maliyetine nasıl 
yansıtılacağı ya da yansıtılmayıp olağandışı gelir gibi mi düşünüleceği 
hususlarında görüş talep edilmektedir.

Yurt dışından ithal ettiğiniz emtialar için fiili ithal tarihinden sonra satıcı
tarafından ithalatçı lehine fiyat indirimi yapılması katma değer vergisinin 
konusuna girmemektedir. Ancak, katma değer vergisi kapsamına girmese dahi 
alış iskontosu ile ilgili olarak yurt dışındaki satıcıya yönelik KDV ihtiva etmeyen 
bir fatura düzenlenmesi ve bu faturanın da kayıtlara intikal ettirilmesi ve 
düzenlenen fatura ile birlikte fiyat indirimine yönelik olarak gönderilen 
creditnemo vb. yazıların zamanaşımı süresine bağlı olarak muhafaza edilmesi 
gerekir.”
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Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.03.2008 tarih ve 6801 sayılı
muktezası:

“yurt dışından bilgisayar ve yedek parça ithalat isiyle iştigal ettiğinizi 
belirtilerek, bilişim ve elektronik ürünlerde şirketiniz aleyhine olan fiyat 
dalgalanmaları nedeniyle üretici firmaların şirketinize yaptığı fiyat koruma 
mahiyetindeki ödemelerin vergi mevzuatı karsısındaki durumu hakkında 
Başkanlığımız görüsü talep edilmektedir.

Buna göre, yurt dışından ithal edilen emtiaların piyasalarda fiyatının 
düşmesine bağlı olarak fiili ithal tarihinden sonra üretici firma tarafından fiyat 
koruma hasılatı adı altında şirketiniz lehine yapılan indirimler katma değer 
vergisinin konusuna girmemektedir. 

Ancak katma değer vergisi kapsamına girmese dahi yurt dışındaki satıcıya 
yönelik KDV ihtiva etmeyen bir fatura düzenlenmesi ve söz konusu faturanın 
yasal kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.”

İTHALATÇI LEHİNE YAPILAN FİYAT İNDİRİMİNDE KDV
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9- TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN KDV KARSISINDAKİ DURUMU

08.08.2011 tarih ve 60 no’lu KDV Sirkülerinin 1.2. numaralı “Tazminatlar” başlıklı
bölümünde;

Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri 

ödemeler prensip olarak KDV'nin konusuna girmemektedir.

Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde 

tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. 

adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin 

karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

Diğer taraftan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2009/154 sayılı Uygulama Tamimine 
göre de; 

Şirket zararının tazmini amacıyla yurt dışında mukim olan dolaylı ortak tarafından şirkete 

yapılacak tazminat ödemeleri herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından 

KDV’ye tabi olmayacaktır.
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10- KAZA YAPAN TAŞITLAR İÇİN SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINAN HASAR 
BEDELLERİNDE KDV UYGULAMASI 

A- ARACIN TAMİR BEDELİNİN ÖNCE SAHİBİNCE ÖDENİP, SONRA SİGORTA ŞİRKETİNDEN 

TALEP EDİLMESİ DURUMU

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nce Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel 
Müdürlüğü’ne verilen  16.09.2002 tarih ve 037987 sayılı muktezaya göre;

“Hasar gören iktisadi kıymetin hasarının sigortalı tarafından giderilmesi ve buna ilişkin 
bedelinde sigortalı tarafından ödenmesi durumunda faturanın sigortalı adına düzenlenmesi 
gerekir. Bu durumda, sigortalının hasar gören iktisadi kıymetin zararının telafisi için 
piyasadan yaptığı alımlarda ödediği katma değer vergisi dahil bedelin, katma değer vergisi 
mükellefi sigortalı tarafından yansıtma faturası düzenlenerek sigorta şirketine aktarılması ve 
katma değer vergisine tabi bu masrafların aktarılması için de faturada katma değer 
vergisinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.”

Son olarak 08.08.2011 tarih ve 60 no’lu KDV Sirkülerinin 1.2. numaralı bölümünde de; 
“Sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz 
etmek suretiyle tamir bedelini sigorta şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının, sigorta 
şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması için 
fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
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B- ARACIN TAMİR BEDELİNİN SİGORTA ŞİRKETİNCE DOĞRUDAN TAMİRCİYE ÖDENMESİ
DURUMU

Sigorta şirketinin sigortalı ile hiç ilişkilendirmeksizin hasarlı binek otomobili kendisinin 
tamir ettirmesi halinde, sigortalının yapması gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır. 
Binek otomobilin tamirini yapan yetkili servisler veya tamirciler faturayı sigorta şirketi adına 
düzenleyecekler ve KDV hesaplayarak faturada ayrıca göstereceklerdir. Sigorta şirketi, KDV 
dahil fatura bedelini tamiri yapan mükellefe ödeyecek, KDV dahil fatura bedelini gider veya 
maliyet unsuru olarak dikkate alacaktır. 

C- HASAR TUTARINA BAKILMAKSIZIN SİGORTA ŞİRKETİNCE MAKTU ÖDEME YAPILMASI 
DURUMU

Sigorta şirketinin, yapılan sözleşmeye göre hasara uğrayan sigortalı binek otomobili eski 
durumuna getirmek yerine hasarın tutarına bakmaksızın kaza başına belli bir miktarda ödeme 
yapması durumunda, yapılan ödeme tazminat olup, KDV’ye tabi değildir. Dolayısıyla, anılan 
tazminat bir teslim ve hizmetin karşılığını oluşturmaması nedeniyle KDV hesaplanmaması ve 
sigorta şirketi adına düzenlenecek faturada gösterilmemesi gerekmektedir. Çünkü, tazminat, 
KDV’nin konusuna girmemektedir. Öte yandan, işletme aktifine kayıtlı aracın tamiri nedeniyle 
yüklenilen KDV, mükellefin kendi faaliyetleri ile ilgili gider niteliğini taşıdığından indirim konusu 
yapılabilecektir. (MB’nin, 08.06.1998 tarih ve 21421 sayılı Özelgesi)

Son olarak 08.08.2011 tarih ve 60 no’lu KDV Sirkülerinin 1.2. numaralı bölümünde de; Bir teslim 
veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan sigorta 
tazminatları KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu durumda, sigortalının hasar gören eşya için 
sigorta şirketinden aldığı tazminat için KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.
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11- YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURULAN, BELİRLİ BİR SÜRE 
İŞLETİLEN TESİSLERİN İŞLETME SÜRESİ SONUNDA İLGİLİ KURUMA DEVRİNDE 
KDV

08.08.2011 tarih ve 60 no’lu KDV Sirkülerinin 1.5. numaralı bölümüne göre; 

KDV Kanununun 27/1 inci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen 
işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması
halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, 
27/2 nci maddesinde 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 ücretinin esas 
alınacağı hükmüne yer verilmiştir. 

3996 sayılı Kanun kapsamındaki yap-işlet-devret modelinde ilgili kurumca süre 
sonunda tesisin kendisine devri karşılığında işleticiye doğrudan bir bedel 
ödenmemektedir. Bir finansman türü olan bu modelde işletici tesisin devrine 
ilişkin bedeli, tesisi sözleşme ile öngörülen süre içinde işletmek suretiyle elde 
ettiği kazanç ile karşılamaktadır.

Bu çerçevede, yap-işlet-devret modelinde, süre sonunda tesisin işletici tarafından 
ilgili kuruma tesliminde emsal bedel üzerinden KDV aranılmayacaktır. 
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12- KOSGEB'İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLER

KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamı ve yurtiçi fuarları finansal 
programı gibi geri dönüşümsüz olarak firmalara yapılan ödemeler bir teslim ve 
hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV'nin konusuna 
girmemektedir.
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13- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ ( 60 NO’LU KDV SİRKÜLERİ)

Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulamasına ilişkin olarak gerekli 
açıklamalar 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümünde yapılmıştır.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, 
arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından 
arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim (konut veya işyeri) 
teslimidir.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı
konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. 
Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır. 
Taşınmazda teslim kural olarak tapuya tescil ile gerçekleşmekle birlikte, tapuya 
tescilden önce bağımsız birimlerin alıcının tasarrufuna terk edilmesi 
durumunda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla, arsa sahibinin arsa tesliminin ticari nitelikli olması durumunda arsa 
için, müteahhidin ise arsa sahibine teslim ettiği bağımsız birimler için, vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle eş zamanlı olarak fatura 
düzenlemesi gerekmektedir. 
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Buna göre;

� Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım 
satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa teslimi 
nedeniyle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin 
emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden genel oranda KDV hesaplanması
gerekmektedir.

� Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi 
faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde 
KDV uygulanmayacaktır.

� Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine 
yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek 
faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) 
üzerinden % 1 veya % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

� Öte yandan, her iki teslimde de işlem bedelinin emsaline göre açıkça 
düşüklük göstermesi halinde KDV Kanununun 27/3 üncü maddesine göre 
işlem yapılacağı tabiidir.
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14- HASILAT PAYLAŞIM ESASLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Uygulamada "hasılat paylaşımı", "gelir paylaşımı" vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler 
uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı
paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işlerin de 30 Seri No.lu KDV Genel 
Tebliğinde düzenlenen "arsa karşılığı inşaat" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

� Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu 

tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada 

gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimin niteliğine göre % 1 veya % 18 oranında 

KDV hesaplanarak beyan edilecektir.

� Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad 

ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih 

itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhide arsa satış faturası düzenleyecek, 

fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa 

tesliminin, KDV'nin konusuna girmemesi veya KDV'den istisna edilmiş olması halinde bu 

teslimde KDV hesaplanmayacaktır.
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15- KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA FAİZ HESAPLANMASINDA KDV’NİN DURUMU
� Vergi incelemelerde birçok mükellef kasa hesabının çok büyük meblağlarda borç

bakiyesi verdiği durumda bu paranın kasada bulunmasının ekonomik teamüllere uygun 
olmadığından ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerinden hareketle cezalı tarhiyata muhatap 
olabilmektedir. Bu bağlamda hiçbir gelir sağlama amacı güdülmeden şirketin kasasında 
TL cinsinden işletmenin ihtiyacı üzerinde para tutulması ile ortaklara veya onların ilişkili 
bulunduğu kimselere emsaline nazaran düşük faizle veya faizsiz para verilmesi arasında 
fark yoktur.

� İşletmelerin kasasında normal olarak kabul edilebilecek, azami iki üç günlük faaliyetleri 
sırasında nakit ihtiyacını karşılayacak kadar kasada bulundurması gereken nakit tutarın 
üzerinde kalan bakiyeler, işletmenin yönetici ortakları tarafından çekildiği kabul 
edildiğinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/1-2. maddelerinde işletmenin 
ilişki içerisinde olduğu kişiler ile yapılan bu tür işlemlerin transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmekte ve adat yöntemiyle faiz hesaplanması
yoluyla da vergilendirilmesi gerekmektedir. 

� Aynı şekilde işletmelerin ortaklar cari hesabının borç bakiyeleri ortağa para kullandırma 
işleminin bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Söz konusu işlem de 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunun 13/1-2 maddelerine göre transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü kazanç kapsamındadır. Bu itibarla ortaklar cari hesabına adatlandırma yapılarak 
faiz ve buna ilişkin olarak KDV hesaplanması gerekmektedir. 22
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� Sermaye şirketlerinin ortaklarına cari hesap yoluyla borç para kullandırması işleminin 

KDV mi yoksa BSMV mi tabi olduğu konusunda tereddütler bulunmaktaydı.

� Bu konuda Gelir İdaresi bugüne kadar vermiş olduğu özelgelerde anılan işlemlerin 

KDV’ye tabi olduğunu belirtmiş, Danıştay ise bazı kararlarında işlemin KDV’ye, bazı

kararlarında ise BSMV’ye tabi KDV’den istisna olduğunu belirtmiştir. 

� Son olarak 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 Sayılı

Kanunla, Gider Vergileri Kanunun 28. maddesinin 3. fıkrası değiştirilerek, ödünç para 

verme işlemini esas iştigal konusu olarak yapmayanların ticari icaplar gereği yaptıkları

borç para verme işlemleri BSMV’nin kapsamı dışına çıkarılarak, söz konusu tereddütler 

giderilmiştir.

23

KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA HESAPLANAN FAİZLERİN BSMV VE KDV YÖNÜYLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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16- ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN VE DAĞITILMIŞ KAR PAYI 
OLARAK DEĞERLENDİRİLEN TUTARLARDA KDV

� Bilindiği üzere örtülü sermayeye ilişkin faiz ve benzeri ödemeler bir yandan 
kanunen kabul edilmeyen gider iken diğer yandan bu ödemelerin hesap döneminin 
son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılmaktadır. Bu tutarlar brütleştirilmek 
suretiyle üzerinden %15 oranında yapılacak temettü stopajına ilişkin muhtasar 
beyannamenin 23.01.2011 tarihine kadar verilmesi ve kesilen bu verginin 
26.01.2011 akşamına kadar ödenmesi sağlanmalıdır.

� KVK’nın 12/7. maddesi ve KDVK’nın 1. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, örtülü
sermaye üzerinden yapılan veya hesaplanan  faiz ve benzeri ödemeler gelir ve 
kurumlar vergisi kanunlarının uygulanmasında gerek borç alan gerekse borç veren 
nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü
itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılmaktadır. 

� Yani mevcut yasal düzenlemelere göre, örtülü sermaye üzerinden hesaplanan 
tutarlar dönem sonu itibariyle iştirak kazancı veya kâr payı olarak kabul 
edilmektedir. KDVK’nın 1. maddesinde KDV’nin konusunu teşkil eden işlemlere 
yer verilmiş olup, iştirak kazançları veya kâr payları katma değer vergisinin 
konusuna girmemektedir.

� Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 
09.06.2008 tarih ve 17363 sayılı özelgede de örtülü sermaye faizlerinin 
KDV’ye tabi olmadığı belirtilmiştir.

24
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ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN VE DAĞITILMIŞ KAR PAYI 
OLARAK DEĞERLENDİRİLEN TUTARLARDA KDV

Ancak son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen 18.08.2011 
tarih ve B.07.1.GİB.0.01.55-130-14 sayılı özelgede de;

“ZZZ

Buna göre, ana ortak veya ilişkili firmalar arasındaki borç verme işlemleri, KDV 
Kanununun 1/1 inci maddesine göre finansman hizmeti olarak değerlendirilmekte ve 
bu işlemler nedeniyle hesaplanacak faiz tutarları KDV ye tabi bulunmaktadır. 
Kurumlarla ilişkili kişiler arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin sonradan Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında örtülü sermaye olarak 
değerlendirilerek dağıtılmış kar payı sayılması, KDV açısından işlemin finansman 
temin hizmeti olmasını etkilememektedir.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde örtülü sermaye 
üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin kurum 
kazancının tespitinde indirim konusu yapılması kabul edilmediğinden bu giderler 
dolayısıyla ödenen KDV nin de, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim 
konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.”

denilmek suretiyle örtülü sermaye faizlerinin KDV’ye tabi olduğu ve 
bu kapsamda ödenen KDV’nin indirim konusu da yapılamayacağı
şeklinde görüş değişikliğine gidildiği görülmektedir. 25
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Örnek: (X) A.Ş. Ortaktan aldığı 600.000 TL. borç karşılığında 2011’de 60.000 TL faiz 
ödemiş ve finansman gideri yazmıştır. Dönem başı öz sermayesi 150.000 TL. dir.

� Örtülü Sermaye Tutarı = Ort. Alınan Borç - (Öz sermaye x 3)
150.000 TL  = 600.000 – (150.000 x 3)

� Örtülü Ser.İlişkin Faiz = Örtülü Sermaye x Ort.Ödenen Faiz
Ort. Alınan Borç Toplamı

� 15.000 TL = 150.000 x 60.000 (K.K.E.Gider yazılır.)
600.000

� Dağıtılan net kar payı = Ört.Sermayeye ilişkin faiz olup 15.000 TL’dir.

� Dağıtılan kar payının net tutarı %15 kesinti oranına göre brüt tutarı = 15.000 x 100/ 85 
= 17.647,06 TL olup, bu tutar üzerinden yapılacak  vergi  kesintisi (17.647,06 x %15) = 
2.647,06 TL olacaktır. 

� Bu tutarın 23.01.2012 günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip  
26.01.2012 günü akşamına kadar ödenmesi ve ödenen bu tutarın kurumca 2012 yılı
kayıtlarına KKEG yazılması gerekmektedir.



GELĐR VERGĐSĐ BEYANINDA VE KDV’DE ÖZELLĐKLĐ KONULAR &A. MURAT YILDIZ-YMM

17- GRUP ŞİRKETLERİNDE ALINAN BANKA KREDİSİNİN  VE DAMGA 
VERGİLERİNİN YANSITILMASINDA KDV

� İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2009/34 Sayılı Uygulama Genelgesinde;

“Grup şirketinin aktifinde bulunan gayrimenkul teminat gösterilerek alınan 

banka kredisinin taksit tutarlarına isabet eden faiz ve kur farkı tutarının fiilen 

krediyi kullanan diğer grup şirketine (yatırım yapan firma) herhangi bir fark 

ilave edilmeksizin aynen yansıtılması işlemi KDV’ye tabi bulunmamaktadır.”

açıklaması yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu açıklamadan anlaşıldığı üzere 
kullanılan kredinin grup firmasına aynen yansıtılması halinde KDV 
hesaplanmayacaktır.

� İVDB’nca verilen 19.04.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-309 sayılı
muktezaya istinaden; mal alınan satıcılara verilen banka teminat mektubu 
masraf ve komisyonları, KDV nin konusuna giren bir işlemin karşılığını teşkil 
etmediğinden, söz konusu masraf ve komisyonların, şirketinizce satıcılara 
aynen fatura edilmek suretiyle yansıtılması işleminde de KDV hesaplanmasına 
gerek bulunmamaktadır.

� Aynı şekilde taraflardan birinin ödediği damga vergisini diğer tarafa fatura ile 
yansıtmasında KDV hesaplanmayacaktır. 27
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18- ARSA SAHİBİ ADINA FATURASI DÜZENLENEN YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNİN 
MÜTEAHHİT ŞİRKETÇE GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ

�Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca faturası yapı sahibi adına 
düzenlenen yapı denetim hizmet bedelinin; kat karşılığı inşaat yapan şirketinizce gider 
olarak kaydedilmesi ya da inşaat maliyetlerine intikal ettirilmesi mümkün olmadığı gibi, söz 
konusu fatura üzerinde gösterilen katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 
29/1-a maddesine göre hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesine yasal açıdan 
imkan bulunmamaktadır. (BMVD BŞK.’nın 08.06.2007 Tarihli Muktezası)

� Bu hükümler uyarınca, yapı denetim hizmet bedeli olarak müteahhit tarafından ödenerek 
arsa sahibi adına faturası düzenlenen bedeller ile yine arsa sahibi adına kesilen 
faturalardaki, harç ve tahsilat makbuzları ve buna benzeri gider belgelerindeki bedeller 
müteahhidin ticari faaliyeti ile ilişkilendirilemeyecek olup, Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı
maddesine göre müteahhidin ticari kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün değildir. (ANKARA VD BŞK.’nın 08.09.2008 tarih ve 3280  Sayılı Muktezası)

AYNI GÖRÜŞTEKİ DİĞER MUKTEZALAR;
� İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-401  
sayılı,  

� İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK-40-811 
sayılı muktezaları.
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ARSA SAHİBİ ADINA FATURASI DÜZENLENEN YAPI DENETİM HİZMET 
BEDELİNİN MÜTEAHHİT ŞİRKETÇE GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ VE KDV 
İNDİRİMİ

Ancak Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 11.03.2008 tarih ve 326 sayılı
Özelgesindeki farklı görüşe göre;

� İnşaatın yapı denetimi için yapı denetim firmasına ödenecek hizmet 
bedellerinin arsa sahibi adına müteahhit firmanın banka hesabından ödenmesi,

� Düzenlenen fatura muhteviyatı ile ilgili açıklama bölümüne fatura bedelinin 
müteahhit firma tarafından ödendiği ibaresinin yazılması ,

� Kat karşılığı inşaat sözleşmesine 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
gereğince zorunlu olarak yapı denetim şirketine arsa sahibi adına yapılacak 
denetim hizmet bedellerinin müteahhit firma tarafından ödeneceği hususunda 
bir madde eklenmesi şartıyla

Yapı denetim şirketine yapımcı firma tarafından yapılan ödeme karşılığı arsa 
sahibi adına düzenlenen belgenin gider yazılması ve KDV’nin de indirim konusu 
yapılması mümkün bulunmaktadır.
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19- PEŞİN TAHSİL EDİLEN YILLIK OKUL VE DERSHANE ÜCRETLERİNİN KDV AÇISINDAN 
BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM

Uygulamada özel okullar ve dershaneler genelde Eylül-Haziran dönemini kapsayan eğitim-

öğretim dönemine ilişkin ücretleri velilerden peşin tahsil ettiklerinde bu tutarların KDV 

açısından hangi dönemde beyana konu edeceklerine dair tereddütler yaşamaktadırlar. 

Konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 18.05.2007 tarih ve 

229–3705 sayılı görüşe göre;

1- Eğitim-öğretim bedelinin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir 
vergilendirme dönemine isabet eden vergiler ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir.

2- Bedel tahsil edilmemiş olsa dahi belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen eğitim 
ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen eğitim-öğretim hizmeti verilen vergilendirme 
dönemine isabet eden kısmının (bu kısım basit orantı yoluyla bulunacaktır) bu vergilendirme 
dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir.

3- Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi 
uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın 
düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.
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20- İHRACAT FATURASI TARİHİ İLE FİİLİ İHRAÇ TARİHİNDE YIL FARKLILAŞMASI OLMASI 
DURUMUNDA KDV İSTİSNASININ UYGULANACAĞI VE BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM

Gelirin elde edildiği dönemin tespiti açısından ihracat işlemlerinde vergiyi doğuran olay, 
malın sevkine ilişkin işlemlerin bitirildiğini ifade eden intaç tarihinde değil, malın gümrük 
bölgesinden çıktığı tarihte vukuu bulmaktadır. Bu durumda, ihracattan doğan kazancının 
malın gümrük bölgesinden çıktığı tarih esas alınarak dönem kazancı ile ilişkilendirilmesi 
gerekir.

KDV Kanunu açısından ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, malın Türkiye Cumhuriyeti 
gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olduğu tarihi gösteren gümrük 
beyannamesinin kapanma tarihidir. Diğer bir ifade ile mal ihracatlarında KDV ihracat 
istisnası bakımından vergiyi doğuran olay, gümrük beyannamesinin kapanış tarihinde 
meydana gelmektedir. Kapanış tarihi, ihracat bedellerine ilişkin istisnanın beyan edileceği 
dönemin tespiti bakımından önem taşımaktadır. Bu durumda, ihracat bedeli dövizlerin, 
malların ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesi kapanış tarihindeki T.C. Merkez 
Bankası cari alış kuru (döviz alış kuru) üzerinden TL’ye çevrilerek, bu tarihin ait olduğu ay 
KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. 

Örneğin; Fatura düzenlenerek gümrük çıkış beyannamesi 20.12.2011 tarihinde açılan 
malların 07.01.2012 tarihinde fiilen ihraç edilmesi ve gümrük çıkış beyannamesi kapatılması
halinde, ihracat belgeleri GVK ve KVK yönünden 2012 yılının geliri olarak KDV istisnası da 
2012 Ocak KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
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21- TASDİKLİ ÖN SAYFALAR YETMEDİĞİ İÇİN DEFTERİNİN TASDİKSİZ ARKA 
SAYFALARINA BASTIRILAN YEVMİYE KAYITLARINDA GÖSTERİLEN KDV’LERİN İNDİRİMİ

Vergi idaresi, son dönemlerde verdiği özelgelerde KDV’nin gerçekte yüklenilmiş olması ve 

fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi, kayıtların tasdikli defter-i kebire 

süresinde ve usulüne uygun kaydedilmesi koşuluyla, yevmiye defterinin tasdiksiz arka 

sayfalarına kaydedilen fatura veya benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin indirilebileceği 

görüşündedir. 

Diğer taraftan, Yargı organları ise yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına kaydedilen 

faturalardaki KDV’nin indirilip indirilemeyeceği konusunda farklı kararlar vermektedir. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına yapılan 

kayıtlarla, defter-i kebir ve envanter defteri arasında karşılaştırmalı bir inceleme ve araştırma 

yapılması, bu suretle biten yevmiye defterinin arka sayfasına yapılan kayıtların 

doğruluğunun araştırılması gerektiği, bu yönde bir inceleme yapılmadan sadece, söz konusu 

kayıtların biten yevmiye defterinin arka sayfasına yapıldığından hareketle KDV indirimlerinin 

reddedilemeyeceği görüşündedir. 
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22- KAYBOLAN FATURA YERİNE ASLI GİBİDİR ŞERHİ DÜŞÜLEN 
FATURA ÖRNEĞİNE İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 17.09.2007 tarih ve 17820 
sayılı muktezasına istinaden;

Kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir 
örneğinin kullanılması mümkün bulunmaktadır. (Bu örnek üzerine, “Zayi olan 
aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik 
edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.)

Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter 
onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada 
bulunan KDV’nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.

Diğer taraftan kaybolan fatura asılları yerine sadece faturayı düzenleyen 
firma yetkilileri tarafından onaylanan örneği şirket kayıtlarına intikal 
ettirilemeyecek ve söz konusu faturalarda yer alan Katma Değer Vergileri indirim 
konusu yapılamayacaktır.
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YILLIK BEYANNAME ĐLE BEYAN EDĐLMESĐ ZORUNLU OLAN GELĐRLER

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.

Ticari ve zirai kazançlar ile serbest meslek kazançlarının tespit ve beyanına ilişkin 
detaylı açıklamalara sitemizde bulunan kitabımızda ayrıntılı olarak yer verilmiş
olup, bu sunumda daha çok diğer 4 gelir unsurundan elde edilen kazanç ve 
iratların beyanına ilişkin açıklamalara ağırlık verilecektir.
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ÜÜÜÜCRETLERCRETLERCRETLERCRETLER
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 İşverenden alınan ücretler ile  birden fazla 
işverenden ücret alan ve birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir 
Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ( 2011 yılı için bu 
tutar 23.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş
ücretleri beyanname kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumda birinciden sonraki 
işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 23.000 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 : 

Bayan (A), üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı
tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. 

Birinci işverenden alınan ücret 30.000.-

Đkinci işverenden alınan ücret 15.000.-

Üçüncü işverenden alınan ücret 10.000.-

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil 
edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (15.000 + 
10.000 =) 25.000.-TL, 23.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için 55.000.-TL’lik ücret 
gelirinin tamamı beyan edilecektir.
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ÖRNEK 2: 

Gerçek usulde ticari kazanç sahibi Bayan (C)’nin 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 18.000-TL 

Mükellef elde etmiş olduğu ticari kazancı nedeniyle mutlaka beyanname 
verecektir. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri 
ise 23.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye 
dahil edilmeyecektir.
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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 ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme 
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler 

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,

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, 2011 yılı için beyan sınırı olan 
23.000 TL’yi aşarsa beyan edilecek, bir başka deyişle brüt 46.000 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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Kar Payı
( 46.000 TL’ ye Kadar Beyan Dışı)

100.000 TL 252.800 TL 500.000 TL

İstisna Tutarı 50.000 TL
(100.000 x ½)

126.400. TL
(252.800 x ½)

250.000. TL
(500.000 x ½)

Gelir Vergisi Matrahı 50.000 TL 126.400 TL 250.000 TL

Hesaplanan Vergi 11.420 TL 37.920 TL 81.180 TL

Mahsup Edilecek Vergi 15.000 TL
(100.000 x%15 )

(37.920)   TL 
(252.800 x%15 

)

(75.000)   TL 
(500.000 

x%15)

Ödenecek/İade Edilecek GV 3.580 TL
İADE

0.- TL 6.180 TL
ÖDENECEK

G.V.K. MD 22’ YE GÖRE KAR PAYLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK
Bu açıklamalarımız çerçevesinde Örneğin: Bay A’nın ortağı bulunduğu ve tam mükellef 
bir kurum olan X Anonim Şirketi’nin 2009 yılı karını dağıtması neticesinde 2011 yılında 
sırasıyla brüt 100.000 TL, 252.800 TL veya 500.000 TL tutarında kar payı (temettü) elde 
ettiği ve mükellefin başkaca geliri bulunmadığı varsayıldığında mükellefin ödeyeceği 
veya iade olunacak gelir vergisi aşağıdaki gibi olacaktır. ( Elde edilen kar payı kurum 
bünyesinde %15 nispetinde stopaja tabi tutulmaktadır.)
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HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ :

�Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların elde ettiği hisse senetleri 
alım-satım kazançları Geçici 67 nci madde kapsamında %10 oranında 
tevkifata tabi iken 2009/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile stopaj 
oranı 14/11/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0 olarak 
yeniden belirlenmiştir.

�Tam mükellef kurumlara ait olup, İMKB’de işlem gören ve bir yıldan 
fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
sağlanan gelirler tevkifata tabi olmayacağı gibi bu gelirler için Gelir 
Vergisi Kanununun Mükerrer 80 nci maddesi de uygulanmayacağından 
değer artış kazancı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi de 
söz konusu olmayacak. 
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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 ve alım satım kazançları ihraç tarihi ne olursa olsun Geçici 67 nci 
madde kapsamında tevkifat uygulaması dışında olmakla birlikte, faiz gelirleri 
%0 oranında tevkifata tabi olduğundan 2011 yılına ilişkin beyan haddini             
( 23.000 TL ) aşması halinde beyan edilecektir. 

Eurobond Alım-satım kazancında ise maliyet bedeli endekslemesi ve istisna 
uygulaması sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. 
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01/01/2006 TARİHİNDEN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLLERİNDEN 
ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

TAHVİL ALIM-SATIM KAZANÇLARI

� Geçici 67. madde kapsamında tevkifat yok. (geçici 67/9)

� Elden çıkarılan tahvil ve bonoların iktisap bedeli endekslenecek ve satış bedelinden 
endekslenmiş iktisap bedeli düşülerek satış kazancı tespit edilecektir .

� Diğer alım satım kazançları ile birlikte 19.000 TL’si istisna. Kalan tutar ne olursa 
olsun beyan edilecektir.

FAİZ GELİRLERİ :

� Geçici 67. madde kapsamında tevkifat yok (geçici 67/9)

� Elde edilen faiz gelirine indirim oranı uygulanacaktır.

� 2011 yılı indirim oranı 1’den büyük olduğu için beyan edilmeyecektir.
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MEVDUAT FAİZLERİ

01/01/2006 tarihinden itibaren Yabancı Para / Türk Lirası Mevduat 
hesaplarından elde edilen faiz gelirleri, söz konusu mevduat hesabı hangi 
tarihte açılmış olursa olsun, % 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. 

REPO GELİRLERİ

01/01/2006 tarihinden itibaren vadesi dolan repo işlemlerinden elde edilenler de 
dahil olmak üzere, 01/01/2006 tarihinden itibaren yapılan 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.
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Menkul Sermaye Đratlarının Beyanına Đlişkin Kapsamlı Örnek 

Kadir YÜCEBAŞOĞLU Başkent Vergi Dairesinin mükellefi olup, 2011 yılında elde 
etmiş olduğu menkul sermaye iratlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

� Mükellef, (A) Bankasında bulunan döviz mevduat hesabından 30.000 ABD Doları
karşılığı 45.000 TL mevduat faizi, TL mevduat hesabından 225.000 TL mevduat faizi, repo 
hesabından ise 25.000 TL kazanç elde etmiştir. Elde edilen faiz gelirleri ve repo kazancı
üzerinden (A) Bankasınca gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.

� Mükellef, (B) Bankasında bir off-shore mevduat hesabı açtırmış olup, bu hesabı
dolayısıyla da 15.000 Euro karşılığı 32.000 TL faiz geliri elde etmiştir.

� Mükellef sahibi olduğu ve 23.08.2004 tarihinde ihraç edilmiş bulunan devlet 
tahvillerinden vadesinde toplam 600.000 TL faiz geliri elde etmiştir. Bu faiz gelirinin 
200.000 TL’lik kısmı döviz cinsinden olan devlet tahvilinden, 400.000 TL’lik kısmı ise TL 
cinsinden olan devlet tahvilinden elde edilmiştir.

� Mükellefin sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonu katılım belgelerinden ise 2011 
yılında 165.000 TL kar payı elde etmiştir.

� Mükellef, (Z) Limited Şirketinin % 40 hisseli ortağı olup 2011 yılı içinde söz konusu 
şirket 2008 yılına ilişkin karın dağıtımından, brüt 90.000 TL kar payı elde etmiştir. Kar 
dağıtımı sırasında (X) Limited Şirketi 13.500 TL gelir vergisi kesintisi yapmış, dolayısıyla 
mükellefin eline net 76.500 TL geçmiştir.
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ÇÖZÜM:

Mükellefin (A) Bankasında bulunan döviz mevduat hesabından elde ettiği 30.000 
ABD karşılığı 45.000 TL mevduat faizi, TL. mevduat hesabından elde ettiği 225.000 TL 
mevduat faizi ile 25.000 TL repo kazancı daha önce (A) Bankasınca ödeme yapılırken 
Geçici 67. madde uyarınca tevkif suretiyle vergilendirildiğinden tutarı ne olursa olsun 
beyan dışı kalacaktır. Ayrıca, mükellefin sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonu katılım 
belgelerinden 2011 yılında elde ettiği 165.000 TL tutarındaki kar payı da yine Geçici 67. 
madde uyarınca tevkifata tabi tutulduğu için beyan konusu edilmeyecektir.

Mükellef, (B) Bankasındaki off-shore mevduat hesabından elde etmiş olduğu 42.000 
TL tutarındaki faiz geliri ise % 0 oranında stopaja tabi olduğu ve 23.000 TL'lik beyan sınırı
aşıldığı için  beyana konu edilecektir.

Mükellef sahibi olduğu ve 23.08.2004 tarihinde ihraç edilmiş bulunan devlet 
tahvilinden vadesinde elde ettiği toplam 600.000 TL faiz gelirinden, TL cinsinden devlet 
tahvilinden elde ettiği 400.000 TL’lik kısım için indirim oranı uygulamasından 
yararlanabilecektir. Bu durumda indirim oranı 1’den büyük olduğu için TL cinsinden olan 
devlet tahvilinden elde edilen faiz gelirleri beyan edilmeyecektir. Döviz cinsinden devlet 
tahvilinden elde edilen 200.000 TL’lik tutarın tamamı ise indirim oranı uygulanmadığı için 
beyan edilecektir.
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Mükellef, ( X ) Limited Şirketinden 2011 yılı içinde elde ettiği 90.000 TL kar 
payının ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 22/2. maddesi hükmüne göre yarısı
(90.000x1/2=) 45.000 TL vergiden istisna edilirken, elde edilen gelirin beyan 
edilmesi halinde bu kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatının tamamının 
yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubuna imkan 
sağlanmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır. 

1- Devlet Tahvili Faizi 200.000 TL

2- Off- Shore Faiz Geliri 42.000 TL

3- Limited Şirket Kar Payı ( ½ istisna sonrası) 45.000 TL 

4- Gelir Vergisi Matrahı 287.000 TL

5- Hesaplanan Gelir Vergisi 94.130 TL

6- Mahsup Edilecek Vergi 13.500 TL

7- Ödenecek Gelir Vergisi 80.630 TL
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GAYRĐMENKUL SERMAYE ĐRATLARI

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. 
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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. 



GELĐR VERGĐSĐ BEYANINDA VE KDV’DE ÖZELLĐKLĐ KONULAR &A. MURAT YILDIZ-YMM

57

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 
2011 yılı için 2.800.- 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. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile 
gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar; 

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 2.800.-TL.’lik istisna her bir 
ortak için ayrı ayrı uygulanabilecektir.
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ĐŞYERĐ KĐRALARINDA STOPAJ YOLUYLA VERGĐLENDĐRME 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 1.170 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; 2011 takvim yılında elde edilen işyeri kira 
gelirlerinin brüt tutarının 23.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak 
bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup 
edilecektir.
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2011 YILINDA ELDE EDĐLEN ĐŞYERĐ KĐRALARININ BEYANI VE VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE 
ĐLĐŞKĐN TABLO (TL)

Yıllık Kira
Geliri 
(Brüt)

Gelir 
Vergisi 
Stopajı

(% 20)

Götürü
Gider 
Tutarı

(% 25)

Gelir 
Vergisi 
Matrahı

Hesaplanan 
Vergi

Đade 
Edilecek 

Vergi

Ödenecek 
Vergi

001-23.000 BEYAN YOK

23.001 4.600,20 5.750,25 17.250,75 2.980,15 1.620,05 -

40.000 8.000 10.000 30.000 6.020 1.980 -

80.000 16.000 20.000 60.000 14.680 1.320 -

100.000 20.000 25.000 75.000 19.930 70 -

101.120 20.224 25.280 75.840 20.224 - -

120.000 24.000 30.000 90.000 25.180 1.180

Bu çerçevede gerçek kişilerce elde edilen gelirin işyeri kirasından ibaret 
olduğu durumda aşağıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 
23.000 TL’ye kadar hiç beyanda bulunulmayacak, elde edilen brüt kira tutarının 
23.001 TL - 101.120 TL arasında olduğu durumda ise beyanname verilmesine 
karşın, ödenecek vergi doğmayacaktır
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Salih Bey, emlak vergisi beyan döneminde emlak vergisi değerini 300.000.-TL 
olarak belirlediği apartman dairesini 2011 yılında mesken olarak kiraya vermiş ve 
25.200.-TL kira geliri elde etmiştir. Mükellefin vergiye tabi geliri sadece gayrimenkul 
sermaye iradı olup, götürü gider usulünü seçmiştir. 

Mükellefin vergiye tabi kira gelirini aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz.

Gayrisafi Kira Hasılatı...............................     25.200.-

G.M.S.İ. İstisnası........................................    2.800.-

Kalan .......................................................... 22.400.-

Götürü Gider Tutarı.....................................   (5.600.-)

( 22.400 * % 25)

Beyan Edilecek G.M.S.İ. ............................   16.800.-

Örnek 1: Götürü Gider Usulünü Seçen Bir Mükellefin Mesken Kira Gelirinin Beyanı
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Örnek 2 : Hem Đşyeri Hem De Mesken Kira Geliri Elde Eden Bir Mükellefin Beyanı

Deniz hanım, 2011 yılında mesken olarak kiraya verdiği apartman dairesi dolayısıyla 23.400 TL, 
işyeri olarak kiraya verdiği bir başka gayrimenkulü dolayısıyla da brüt 28.000 TL kira geliri elde 
etmiştir. Deniz hanımın elde ettiği işyeri kira geliri üzerinden 5.600 TL gelir vergisi kesintisi 
yapılmıştır. Mükellefin vergiye tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iratlarından ibaret olup, 
götürü gider usulünü seçmiştir. 

220 seri no’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeye göre “elde ettiği mesken kirası
gelirinin istisna haddini aşan tutarı ile vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirinin toplamı 23.000.-
TL.’nı ( 2011 yılı için ) aşan gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin beyanname vereceklerdir.

1- Mesken Kira Geliri 23.400

2- Đşyeri Kira Geliri 28.000

3- Toplam G.M.S.Đ. 51.400

4- G.M.S.Đ. Đstisnası 2.800

5- Đstisna Sonrası G.M.S.Đ. 48.600

6- Götürü Gider (48.800 x % 25 ) 12.150

7- Gelir Vergisi Matrahı 36.450

8- Hesaplanan Gelir Vergisi 7.761,50

9- Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 5.600,00

10-Ödenecek Gelir Vergisi 2.161,50
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Örnek 3 : Gerçek Gider Usulü
Bayan Ceren KAYA, İzmir’de bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 
2011 yılında 18.900 TL kira geliri elde etmiştir.

Beyana tabi başka geliri olamayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu 
konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 6.250TL’dir.

(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden 
giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata 
isabet eden giderleri indirebileceklerdir.  Bunun için toplam gider tutarından vergiye 
tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet 
eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye  Tabi  Hasılat  x  Toplam  Gider.=      16.100TL x 6.250 TL = 5.324 TL 
Toplam Hasılat 18.900 TL

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 18.900 TL
Vergiden İstisna Tutar ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 2.800 TL
Kalan (18.900  - 2.800) ZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZ 16.100 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı ZZZZZZZZZZZZZZ 5.324 TL
Vergiye Tabi Gelir (16.100 – 5.324) ZZZZZZZZZZZZZZZ 10.776 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi (*) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 1.685TL
Ödenecek Gelir Vergisi ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 1.685TL
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GAYRĐMENKULLERĐN 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 yapılabilecek ve 2011 yılı için 8.000.-TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan GVK’ nun Geçici 71. maddesi hükmü çerçevesinde 1.1.2007 tarihinden 
önce iktisap edilmiş bulunan gayrimenkullerin satışı halinde 4 yıllık süre esas alınır.
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ÖRNEK : Ali Osman bey, 18.04.2009 tarihinde 200.000 TL bedelle satın aldığı bir arsayı
25.11.2011 tarihinde 500.000 TL bedelle satmıştır.

Örneğimizde gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Mart 2009’da ÜFE 
158,94, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Ekim 2011’de ise ÜFE 200,94 dir. Bu 
durumda endeksleme oranının ilgili dönemde %10’ un üzerinde artmış olduğu 
görülmektedir. (200,94 / 158,94 = % 26,42) 

Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli;
200.000 TL * (200,94 / 158,94 = % 26,42) = 252.850 TL olarak dikkate alınacaktır.

Buna göre Ali Osman bey, satmış olduğu arsasından dolayı (500.000 – 252.850) 
247.150 TL tutarında istisna öncesi değer artış kazancı elde etmiş olacaktır.

Söz konusu kazanca 8.000 TL tutarında istisna uygulanarak bulunacak (247.850  
- 8.000) 239.850 TL’ ye Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki vergi nispetleri 
uygulanarak mükellefin 2011 yılı için ödeyeceği gelir vergisi hesaplanacaktır.

Aynı örnekteki gayrimenkulün iktisap tarihi 18.04.2009 değil de, 30.11.2006 olsaydı bu 
kez Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. Maddesinde de yer alan özel düzenleme 
çerçevesinde 01.01.2007 tarihinden önce iktisap edilmiş olan gayrimenkullerin elden 
çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde dört yıllık süre esas 
alınacağından alım-satım kazancı tamamen  vergi dışı kalacaktı.
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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) 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 (2011 Yılı
için 23.000.-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 (2011 Yılı için 23.000.-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 1.170.-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 numaralı bendinde 
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 1.170.-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 2011 
yılı için 23.000.-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 23.000.-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 23.000.-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 23.000.-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 23.000.-
TL’nı aşmayan ücret gelirleri dikkate  alınmayacaktır.
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2011 YILINDA 

ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN

BEYANINA ĐLĐŞKĐN

ÖRNEKLER

A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir
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Örnek 1: Nuray hanım üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2011 yılı
gelirleri aşağıdaki gibidir.

Birinci işverenden alınan ücret 50.000
Đkinci işverenden alınan ücret 21.000
Üçüncü işverenden alınan ücret 17.000 
Konut kira geliri 13.000

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 23.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci 
işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı (88.000 
TL) beyan edilecektir. 

Konut kira gelirinden 2.800 TL’lik istisna tutarı düşülecek olup, kalan tutar 
gayrimenkul sermaye iradı olarak beyannameye dahil edilecektir. 
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Birinci işverenden alınan ücret 85.000
Đkinci işverenden alınan ücret 18.000
Konut kira geliri 9.000
Đşyeri kira geliri (Brüt) 24.000

Örnek 2: Erhan beyin 2011 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile 
işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. 

Đkinci işverenden alınan ücret, 23.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından 
ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. 

Mesken kira gelirinden 2.800 TL’lik istisna düşüldükten sonra kalan tutar 
her halükarda beyan edilecektir. 

Konut kirasının istisna düşüldükten sonra kalan kısmı ile işyeri kira geliri 
toplamı (6.400 + 24.000) 23.000 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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Đşyeri kira geliri (Brüt) 13.000 

Konut kira geliri 11.000

Mevduat faizi 210.000

Örnek 3: Tuncer beyin, 2011 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. 

Konut kira gelirinden 2.800 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar (8.200 
TL)  her halükarda beyan edilecektir. 

Đşyeri kira geliri ise, elde edilen gayrimenkul sermaye iradı toplamı (13.000 
+ 8.200 = 21.200TL ) 23.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından beyannameye 
dahil edilmeyecektir. 
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Serbest Meslek Kazancı 50.000

Đşyeri kira geliri (Brüt) 3.600 

Örnek 4: Osman bey 2011 yılında avukatlık faaliyeti dolayısıyla 50.000 TL 
serbest meslek kazancı, bunun yanı sıra işyeri olarak kiraya verdiği 
gayrimenkulünden brüt 3.600 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 + 3.600 = 53.600 TL )  23.000 TL’lik beyan 
sınırını aştığından serbest meslek kazancı dolayısıyla vermek zorunda olduğu 
beyannameye işyeri kira gelirini de  dahil edecektir.
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Ticari Kazanç 10.000
Đşyeri kira geliri (Stopaj öncesi Brüt) 10.800 
Đşyeri kira geliri (Basit Usuldeki Mükelleften) 1.000
Hazine Bonosu Faiz Geliri 200.000
Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı 120.000

Örnek 5: Erkan bey 2011 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 1.000 
TL kira geliri, gerçek usulde vergiye tabi bir başka kişiye işyeri olarak kiraya 
verdiği gayrimenkulünden ise brüt 10.800 TL kira geliri elde etmiştir. Erkan 
beyin ayrıca ticari işletmesine dahil olmayıp kendi adına olan, 01.11.2010 
tarihinde ihraç olunan hazine bonosundan 200.000 TL brüt faiz geliri, ĐMKB’ye 
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 ĐMKB’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 1.000 TL kira geliri tevkifata ve 
istisnaya tabi bulunmadığından 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 + 10.800 = 20.800 TL )  23.000 TL’lik beyan sınırının 
altında kaldığından ticari  kazanç nedeniyle vermek zorunda olduğu beyannameye 
işyeri kira gelirini dahil etmeyecek, bir başka deyişle Erkan beyin 2011 yılı gelir 
vergisi matrahı ticari kazanç tutarı olan 10.000 TL ile sınırlı kalacaktır.
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Örnek 6: Serbest Meslek Kazancının Yanı Sıra Ücret Ve Menkul Sermaye Đradı Elde Eden  
Olan Bir Mükellefin Beyanı

Doktor Akif SAĞLAM, Ankara Hastanesi’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda Sıhhiye’de bulunan 
muayenehanesinde serbest meslek faaliyetini icra etmektedir. 2011 yılında elde etmiş olduğu gelirlerin 
yıllık gayri safi tutarları toplamı aşağıdaki gibidir.

Ücret geliri :        39.000.-TL
Serbest Meslek Kazancı :        82.000.-TL
Mevduat Faiz Geliri :        167.000.-TL
Gayrimenkul Sermaye Đradı (Basit Usulde
Mükellefe Kiraya Verilen Đşyerinden) : 1.050.-TL

TOPLAM :         289.050.-TL

ÇÖZÜM: Mükellef Akif SAĞLAM serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek 
zorundadır. ANCAK:

Mükellef ücret gelirinin tamamı tek işverenden elde edilmiş ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulduğundan
ücret geliri tutarına bakılmaksızın beyannameye dahil edilmeyecektir.

Aynı şekilde mevduat faizleri de Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 inci maddesine göre tevkifata tabi 
tutulması nedeniyle beyan dışı kalacaktır.

Basit usulde mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen 1.050.-TL tutarındaki gayrimenkul sermaye 
iradı daha önce tevkifata ve istisnaya konu olmadığından ve 1.170.-TL’lik beyan sınırının altında 
kaldığından beyan edilmeyecektir.
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Örnek 7 : Avukat Mehmet beyin 2011 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.

Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname 
vermek zorundadır.

Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 23.000.-TL’lik 
beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir. 

Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı 23.000.-TL’lik beyan sınırını
aştığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilecektir. 

Serbest meslek kazancı 36.000.-TL 

Birinci işverenden alınan ücret 48.000.-TL

Đkinci işverenden alınan ücret 12.000.-TL

Đşyeri kira geliri (Brüt) 11.000.-TL
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Örnek 8 :

SMMM olan Ali ÇAKIR, 2011 yılında;

� Serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetinden toplam 350.000.-TL hasılat elde 
etmiştir.
� Mesleki giderleri toplam 47.000.-TL’dir.
� Yıllık 5.300.-TL Bağ-Kur primi ödemiştir.
� Merkezi Türkiye’de bulunan (X) sigorta şirketine, şahıs ve bireysel emeklilik katkı payı
olarak 3.500.-TL prim ödemiştir.

Buna göre Ali ÇAKIR’ın 2011 yılı gelir vergisi matrahı aşağıdaki gibi olacaktır.

Toplam Gelirler 350.000.-

Toplam Mesleki Giderler 47.000.-

Bağ-Kur Primi 5.300.-

Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazancı 297.700.-

Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri 3.500.-

Gelir Vergisi Matrahı 294.200.-
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ÖRNEK 9: 

Beyin cerrahı Dr. Bayan (C)’nin mesleki faaliyetinin yanı sıra iki farklı özel 
hastanede yaptığı ameliyatlar nedeniyle tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş
iki işverenden ücret geliri de bulunmaktadır. 

� Serbest Meslek Faaliyet Zararı 44.000- TL
� (X) Hastanesinden alınan ücret 36.000-TL 
� (Y) Hastanesinden alınan ücret 18.000-TL 

Mükellef serbest meslek faaliyeti nedeniyle mutlaka yıllık beyanname verecektir. 
Diğer taraftan 16 no’lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 3.2. bölümünde yapılan 
açıklamalar çerçevesinde; birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci 
işverenden alınan ücretin hangisi olacağı mükellefçe serbestçe 
belirlenebilecektir. Bu örnekte düşük ücret geliri elde ettiği hastaneyi birinci 
işveren olarak kabul ettiğinde ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 22.000 
TL’lik beyan sınırını aştığından  ücret gelirlerini de  beyannameye dahil ederek, 
bu gelirlerinden serbest meslek faaliyetinden doğan zararı mahsup edebilecek, 
bu şekilde ücret gelirlerinden yapılan stopajın önemli bir kısmını iade 
alabilecektir.
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ÖRNEK 10: Bay (A) nın 2010 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki 
gelirleri aşağıdaki gibidir. Buna göre, gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır.

Beyan Edilen Serbest Meslek Kazancı 42.000 TL

Beyan Edilen Ücret Geliri (Tevkifata Tabi Tutulmamış) 28.000 TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 70.000 TL

i) Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden Hesaplanan Vergi 
[(70.000 - 53.000) X % 35 + 12.230] = 18.180 TL

ii) Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir Đçindeki Oranı
(28.000 / 70.000) = % 40

iii) 53.000 TL'yi Aşan Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret Gelirine Tekabül Eden Kısmı
[(70.000 - 53.000) X % 40 = 6.800 TL 

iv) Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayısıyla Eksik Hesaplanacak Gelir Vergisi
(6.800 X % 8) = 544 TL

v) Hesaplanan Gelir Vergisi
(18.180 - 544) = 17.636 TL
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�2011 takvim yılına ilişkin olup, yıllık gelir vergisi beyannamesinde 53.000 TL'yi aşacak 
şekilde ücretle birlikte diğer gelirlerin de beyan edilmesi durumunda, 53.000 TL'yi aşan 
tutarın ücret gelirine isabet eden kısmına daha düşük vergi oranının uygulanması
gerekmekte olup, ücret geliri nedeniyle eksik hesaplanması gereken vergi tutarı aşağıda 
gösterilen şekilde hesaplanabilecektir.

� Beyannameye dahil edilen tüm gelirlerin toplamından oluşan Vergiye Tabi Gelir 
(Matrah) üzerinden, tarifenin ücret dışındaki gelirler için geçerli olan vergi oranları esas 
alınarak gelir vergisi hesaplanacak,

� Beyannameye dahil edilen ücret gelirinin, beyan edilen toplam gelir içindeki oranı
bulunarak, bu oranın toplam Vergiye Tabi Gelirin (Matrah) 53.000 TL'yi aşan kısmına 
uygulanması sonucunda ulaşılacak tutara (Bu tutar en fazla 27.000 TL olabilecektir.) 
%8 oranının uygulanması suretiyle, beyan edilen ücret geliri dolayısıyla toplam 
vergiden indirilecek gelir vergisi tutarı hesaplanacak,

� Ücret geliri dolayısıyla eksik hesaplanması gereken vergi tutarının, beyannamedeki 
tüm gelirlerin toplamından oluşan matrah üzerinden hesaplanan vergi tutarından 
düşülmesi suretiyle, beyannamede gösterilecek "hesaplanan gelir vergisi" tutarı
bulunmuş olacaktır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücretler ile birlikte diğer gelir unsurlarının 
da beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam gelirin 53.000 TL yi aşması
durumunda gelir vergisinin hesaplanması (75 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri )
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BEYANNAME ÜZERĐNDE

YAPILABĐLECEK ĐNDĐRĐMLER

A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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YILLIK BEYANNAME ĐLE BĐLDĐRĐLECEK GELĐRDEN ĐNDĐRĐLEBĐLECEK 
GĐDERLER

1. HAYAT, SAĞLIK, VB. SİGORTA PRİMLERİ

2. BAĞ- KUR PRİMLERİ

3. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ

4. SAKATLIK İNDİRİMİ

5. ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM GİDERLERİ

6. SPONSORLUK HARCAMALARI

7. AR-GE İNDİRİMİ

8. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 

9. YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR 
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1- HAYAT, SAĞLIK, VB. SĐGORTA PRĐMLERĐ

� Mükellefler yıllık beyanname ile bildirdikleri kazançlarından, bizzat
kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, 
sakatlık ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine 
ödedikleri katkı paylarını indirebileceklerdir. 

� Bu indirimin yapılabilmesi için ayrıca;

� Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi 
Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş
olması, 

� Prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve

� Ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması
sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması, 

şartları aranmaktadır. 85
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1- HAYAT, SAĞLIK, VB. SĐGORTA PRĐMLERĐ

� Bireysel emeklilik sistemine giriş ücreti ile yönetim giderlerinin katkı
payı olarak değerlendirilmesi ve indirim konusu yapılması mümkün 
değildir.

� İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile 
tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir (GVK GT.256).

� 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.

� Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim 
ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir. 



GELĐR VERGĐSĐ BEYANINDA VE KDV’DE ÖZELLĐKLĐ KONULAR &A. MURAT YILDIZ-YMM

1- HAYAT, SAĞLIK, VB. SĐGORTA PRĐM ĐNDĐRĐMĐNDE SINIR 

İndirilecek sigorta primi tutarı yılda; bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları için beyan edilen gelirin % 10'unu, bunun dışındaki şahıs sigorta 
primleri için beyan edilen gelirin %5’ ini aşamayacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte 
olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan edilen 
gelirin %10'u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için %5 
oranındaki sınır ayrıca aranacaktır.

Örneğin; Mükellefçe beyan edilen gelir 10.000 TL., Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen  
katkı payı 800 TL., diğer Şahıs Sigorta Şirketine yapılan Prim ödemesi 300 TL ise 
toplamda en fazla beyan edilen gelirin % 10 ‘u olan 1.000 TL. indirim yapılacaktır. 

Bu örnekte diğer Şahıs Sigorta Şirketine yapılan Prim ödemesi 700 TL, Bireysel Emeklilik 
Sistemine ödenen  katkı payı 300 TL. olsaydı, bu durumda ise Bireysel Emeklilik 
Sistemine ödenen  katkı payı tutarının tamamı ile Şahıs Sigorta Şirketine yapılan Prim 
ödemesinin indirim konusu yapılabilecek kısmı beyan edilen kazancın % 5’ini 
aşamayacağı için 500 TL’lik kısmı olmak üzere toplam 800 TL indirim konusu 
yapılabilecekti.

Ayrıca kanunda sayılan kişilerin tamamı için ödenecek prim ya da katkı payı tutarı
toplamı asgari ücretin yıllık tutarını da aşmamalıdır. ( 2011 YILI İÇİN 9.558 TL )87
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� 2- BAĞ- KUR PRĐMLERĐ

� 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.
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� 2- BAĞ- KUR PRĐMLERĐ ( ÖZELGELER )

� Geçmiş Dönemlere Ait Bağ-kur Prim Ödemeleri Hangi Yıla Ait Olduğuna Bakılmaksızın 

Gelirin Elde Edildiği Yılda Ödenmiş Olduğunun Tevsik Edilmesi Kaydıyla Gelir Vergisi 

Matrahından İndirilebilir. (Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 02.10.2010 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.09.15.01-3.2010.7.GVK.89.Md.-2 sayılı özelgesi.)

� Gayrimenkul kira geliri ve ücret gelirleri için vereceğiniz yıllık beyannamede, 

ödediğiniz Bağ-Kur primlerinizi indirim konusu yapmanız mümkün değildir. (İVDB’nin 

B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-89/1 sayılı özelgesi-GGM’nin 16821 sayılı özelgesi).

� Sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden yıllık beyanname veren mükelleflerce, 

5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı olarak sigorta primi ödenilen Sosyal Güvenlik 

Kurumunun, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci bendinde belirtilen 

sigorta şirketi niteliğinde olmaması ve sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden 

mükellef olunması nedenleriyle, bu kuruma ödenilen isteğe bağlı sigorta primlerinin 

gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün 

bulunmamaktadır. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 12.07.2011 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-89-3-511 sayılı özelgesi.)
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� Gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, limited şirket ortağı
olarak ödenilen sosyal güvenlik primlerinin tamamının, Şirketten elde edilen kâr payları
nedeniyle beyan edilen menkul sermaye iradından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte 
yandan, gelirin yeterli olmaması nedeniyle indirilemeyen sosyal güvenlik primlerinin, 
sonraki yıl gelirinden indirilmesi mümkün değildir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
25.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1424 sayılı özelgesi )

�Bağ-Kur'a eş adına ödenen primlerin, serbest meslek kazancı nedeniyle beyan edilecek 
gelirden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
08.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-751-38 sayılı özelgesi.)

�110 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest 
meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8'inci maddesi hükmüne dayanarak ödedikleri 
sosyal sigorta primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de, diledikleri takdirde Bağ-Kur giriş
keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık 
beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmelerinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

Öte yandan, söz konusu primlerin serbest meslek kazanç defterine gider yazılmayıp, 
beyanname üzerinde indirimin  tercih edildiği durumda beyan edilen mesleki kazancın 
yetersiz olması veya dönem sonucunun zarar olması halinde müteakip yıllarda devreden 
geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün değildir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
08.06.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2011-GVK-65-2-371 sayılı özelgesi)
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3- SAKATLIK ĐNDĐRĐMĐ

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

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

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

Sakatlık indirimi tutarları şunlardır:
2011 Yılı 2012 Yılı

- Birinci derece sakatlar için 700   TL, 770 TL 
- İkinci derece sakatlar için 350   TL, 380 TL
- Üçüncü derece sakatlar için 170   TL. 180 TL
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4- ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIKGİDERLERİ

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

harcamaları aşağıdaki şartlarla beyannamede indirim konusu yapılabilir.

1.Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, 

2.Türkiye'de yapılması ve 

3.Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel 

kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi.
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ÖZEL EĞİTİM GİDERLERİ ( MUKTEZALAR )

� Okul forma ve ayakkabı harcamalarının, ilgili ilköğretim kurumu bünyesinde 
öğrencilerine kullanımı zorunlu kılınmış ihtiyaç kalemleri arasında olduğunun, anılan 
kurumdan alınan belge ile tevsik edilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 
maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde 
indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. (Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
24.08.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.34.16.01-GVK 89-1398 sayılı özelgesi.)

� Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek 
hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim 
hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek 
hizmetine ilişkin harcamalar eğitim gideri olarak kabul edilemez. (Ankara VDB'nın 
22.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-11-451 sayılı özelgesi.)

� Çocuğunuzun evden okula gidiş gelişi için servis şirketine ödenen paralar ile okula 
ödenen yemek paraları bu kapsamda değerlendirilir ve beyannamede indirim konusu 
yapılabilir. (İVDB’nin B.07.1.GİB. 4.34.16.01/ GVK-89 ile 12415 sayılı özelgeleri).

� Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan vakıf üniversitesinde okuyan çocuğun 
eğitim giderleri beyannamede indirim konusu yapılamaz. (İVDB’nin 12393 sayılı
özelgesi).

� Mükellefin bakmakla yükümlü olduğu ve üniversitede okuyan 18 yaşını doldurmamış
çocuğu için özel öğrenci yurduna yapılan ödemeler, bu kapsamda değerlendirilir 
(GGM’nin 23898 sayılı özelgesi)
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ÖZEL SAĞLIK GİDERLERİ ( MUKTEZALAR )

� Mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle yapılan sağlık harcamaları, anılan maddede 

belirtilen şartların topluca mevcut olması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesinde 

bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle yapılan 

harcamalar üzerinden hesaplanan KDV, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

KDV'den indirilememektedir. Bu nedenle, harcama toplamının KDV dahil bedel olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir (GİB’in 046765 sayılı özelgesi).

�Tüp Bebek Tedavisi Nedeniyle Yapılan Harcamaların Sağlık Harcaması Olarak İndirim 

Konusu Yapılması mümkündür. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 05.03.2010 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-1-216 sayılı özelgesi)

�Eşe ait sağlık harcamalarının öncelikle kendisi tarafından gayrimenkul sermaye iradı
dolayısıyla verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde, beyan edilen gelirin %10'unu 
aşmayacak şekilde indirime konu edilmesi gerekmekte olup, söz konusu sağlık 
harcamalarının bu indirimden arta kalan kısmının da diğer eş tarafından gayrimenkul 
sermaye iradı dolayısıyla verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin 
%10'u ile sınırlı olacak şekilde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 
( İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 20.12.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-571 
sayılı özelgesi.) 94
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ÖZEL SAĞLIK GİDERLERİ (MUKTEZALAR) 

� Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesine istinaden beyan edilen gelirden 
indirim konusu yapılacak sağlık harcamalarının gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik 
edilebilen bir sağlık harcaması olması gerektiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı tarafından emekli maaşlarından yapılan SUT reçete kesintisi ile muayene 
iştirak kesinti tutarlarının bu kapsamda yapılmış bir sağlık harcaması olarak 
nitelendirilmesi söz konusu olmayacaktır. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
17.03.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2010-GVK-89-6-139 sayılı özelgesi.)

� Eğitim ve sağlık harcamalarının kanunla belirlenen kısmının yıllık gelir vergisi 
beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmesi mükelleflere kanunla 
tanınmış bir haktır. Bu hakkın hata sonucu kullanılmamış olması hiç
kullanılamayacağı anlamını taşımamaktadır. Dolayısıyla şartların sağlanması halinde 
ilgili yıllar için verilecek düzeltme beyannameleri ile indirim konusu yapabilmeniz 
mümkün bulunmaktadır. (İst. Defterdarlığı’nın 11483 sayılı özelgesi).

[
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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 ĐNDĐRĐMĐ
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. 

7- YURT DIŞŞŞŞI FAALĐYETLERDEN 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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� Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından doğan zararlar 

diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.

� Ancak, diğer kazanç ve iratlardan doğan zararların mahsubu söz konusu 

değildir. Aynı nitelikteki diğer kazanç ve iratların kendi içinde mahsubu 

mümkündür. 

� Zarar mahsup süresi 5 yıldır. Zarar mahsubuna en eski yıl zararından 

başlanılır (2006 yılı zararı en son 2011 yılında mahsup edilebilir).

� Kazanç olmasına rağmen geçmiş yıl zararı mahsup edilmezse, mahsup 

hakkının kaybolduğu kabul edilir.

� Dönem sonucu zarar olmasına rağmen (isteğe bağlı) matrah beyan 

edildiği durumlarda geçmiş yıl zarar mahsup hakkının kaybedildiği kabul 

edilir (İVDB’nin 13512 sayılı özelgesi).

8- Zarar Mahsubu (Yurt İçi Zarar Mahsubu)
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MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERDE ÖNCEKİ YIL 
ZARARLARININ MAHSUBU

6111 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (9) numaralı fıkrasında, “Gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2010 ve izleyen 

yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim 

konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2010 ve müteakip yıl karlarından 

mahsup edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam 

edilecektir.

Örneğin; Ticari kazanç dolayısıyla mükellefiyeti bulunan bir gelir vergisi mükellefinin 

matrah artırımında bulunduğu 2009 yılı zararı 10.000 TL ise, 2010 yılında zarar beyanı

nedeniyle zarar mahsubundan yararlanmadığı varsayımıyla Mart 2012’ te vereceği gelir 

vergisi beyannamesinde 2011 yılına ilişkin olarak beyan edeceği kazancından 2009 yılı zararı

olarak düşebileceği azami tutar 10.000 / 2 = 5.000 lira olacaktır.
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8- BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ĐNDĐRĐMĐ

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 (428 adet), Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar. (233 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. 
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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. 102
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BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5’İ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN 
İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR.

8- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
bağışlanan gıda, giyecek, yakacak ve temizlik maddelerinin maliyet bedelinin 
tamamı

9- Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi maksadıyla 
yapılacak olan bağış ve yardımlarında tamamı beyan edilen gelirden 
indirilebilecektir.

10- İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan 
nakdî bağış veya yardımların tamamı, ( 3/7/2009 tarihinden itibaren )

11- 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca 
kurulan Ajansa yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile 
sponsorluk harcamalarının tamamı; ( Geçici 72. madde )

12- Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla 
Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların 
tamamı (GVK 89/10)
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DİĞER KANUNLARA GÖRE TAMAMI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR

• Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların tümü ile 
milli yardım komiteleri veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan 
ayni/nakdi bağışlar

• YÖK’na göre üniversitelere ve İleri teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan 
nakdi bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve 
yardımların tamamı

• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre 
yapılan nakdi bağışlar

• Sosyal Hizmetler ve ÇEK Kanununa göre yapılan nakdi bağışlar
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni/nakdi 

bağışlar
• TSK Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar
• Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan 

ayni/nakdi bağışlar
• İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesine göre ilköğretim kurumlarına 

yapılan nakdi bağışlar
• Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 

aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışlar.
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TÜRKİYE KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
BEYAN EDİLECEK GELİRLERDEN İNDİRİM

İndirim  Türü Mük.Say. İndirim Tutarı

Bireysel Emeklilik Katkı Payı 17.337 53.409.609,14

Şahıs Sigorta Primi 8.304 20.161.664,25

Eğitim ve Sağlık Harcamaları 18.539 105.514.814,92

Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar 964 21.623.687,09

Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar 24 172.629,61

Kültür ve Sanat Faaliyetlerine İlişkin Bağış ve Yardımlar 69 610.034,97

Sponsorluk Harcamaları 16 7.285.697,43

AR-GE İndirimi  (GVK'ya Göre) 49 4.654.626,05

AR-GE İndirimi  (5746 Sayılı Kanuna Göre) 24 3.585.099,40

Diğer Bağış ve İndirimler 1.976 101.259.749,04

Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı 97.340 1.333.270.433,70

Mahsup Sonrası Kalan Tutar 18.137.652.702,35
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YILLIK BEYANNAMEDE HESAPLANAN GELĐR VERGĐSĐNDEN MAHSUP 
EDĐLEBĐLECEK VERGĐLER

1. KESİNTİ YOLU İLE ÖDENEN VERGİLER

a)- Yıllara Yaygın inşaat 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 VERGĐLER
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MAHSUP EDİLEMEYEN STOPAJLARIN İADESİ

I- BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİYE MAHSUP :

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, yıllık gelir vergisinden 
mahsubunda mükelleflerin kendilerinden yapılan vergi tevkifatı ile ilgili 
olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı
olduğu vergi dairesini ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan 
brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir 
tabloyu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir.
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II- DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP

� Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan 
kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu 
ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

� Bunun için mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara 
ilişkin tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha 
önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli 
olacaktır. 

� Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi 
borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak 
yerine getirilir. 

� Mükellefler dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin 
müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde 
bulunabilirler. 

� Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade 
alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu 
mümkündür. Bu durumda mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin 
tahakkuku ile hüküm ifade eder. 



GELĐR VERGĐSĐ BEYANINDA VE KDV’DE ÖZELLĐKLĐ KONULAR &A. MURAT YILDIZ-YMM

109

III- NAKDEN İADE 

Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere 
ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000 lirayı geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde 
yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte;

� Ücret ve gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olması halinde ücretlere ilişkin olarak işveren 
tarafından verilen ve kesintinin yapıldığını gösteren yazının, gayrimenkul sermaye iradına 
ilişkin olarak kira kontratının,

� Menkul sermaye iradına ilişkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumları, aracı
kurumlar ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve vergi kesintisinin yapıldığını gösteren 
belgenin, 

� Serbest meslek kazancına ilişkin olarak vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini 
gösteren ilgili saymanlık yazısının, 

�Ticari kazançlar ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi 
sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin, ilgili kurumca 
onaylanan bir örneğinin dilekçeye eklenmesi koşuluyla  inceleme raporu ve teminat 
aranmaksızın yerine getirilir. 
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III- NAKDEN İADE :

� Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000 lirayı aşması halinde, 10.000 lirayı
aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca 
yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade 
edilir. 

� Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000 lirayı aşması durumunda iade 
talebinin 100.000 liraya kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik 
sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu
uyarınca iade edilir. İade talebinin 100.000 lirayı aşan kısmının iadesi ise denetim 
elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. 

� Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi 
borçlarına mahsubu talep edilebilir. 
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05.01.2012 tarihinde yayınlanan 79 no’lu Gelir Vergisi Sirküleri İle Gelir Vergisi Stopaj 
İadesinde yeni kolaylıklar sağlanmıştır. Buna göre; 

Elektronik ortamda verilen muhtasar beyannamede yer alan "Ücret ve Ücret Sayılan 
Ödemeler ile Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim" ile gayrimenkul 
sermaye iradı, serbest meslek kazancı, ticari kazanç ve zirai kazançlara ilişkin olarak yapılan 
tevkifatlarda, tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası) 
ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın miktarına ilişkin bilgiler bulunmakta ve bu 
bilgiler ile vergilerin ödenip ödenmediği hususu vergi daireleri tarafından E-VDO merkezi 
sorgulamalar ekranında e-beyanname bölümünden sorgulanabilmektedir.

Bu nedenle, mükelleflerin iade işlemleri için harcadığı zamanı, ödemenin gecikmesi sebebiyle 
katlandıkları maliyeti ve vergi daireleri üzerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla 252 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin nakden iadesinde 
istenilen bilgilerin, E-VDO merkezi sorgulama ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu 
bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacak olup, dilekçe ile 
yıl içinde yapılan tevkifatlara ait tablo yeterli olacaktır.

Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin E-VDO merkezi sorgulama sisteminden tespit 
edilememesi durumunda ise 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen 
belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.

79 NO’LU GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ İLE NAKDEN STOPAJ İADESİNDE SAĞLANAN KOLAYLIK
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Mahsuben iade esaslarına göre yerine getirilecek iade talepleri

� Kendi vergi borçlarına mahsup talebi,
� İşletmesine ait araçların MTV ‘ne mahsup talebi,
� Ortağı olduğu iş ortaklığının vergi borçlarına mahsup talebi,
� Ortağı olduğu adi ortaklığın vergi borçlarına mahsup talebi,
� Yıl içinde devraldığı şirketin vergi borcuna mahsubunu, 

Nakden iade esaslarına göre yerine getirilecek iade talepleri

� Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talebi,
� Adi ortaklık veya iş ortaklığı olarak birlikte faaliyette bulunduğu ortağının 
vergi  borçlarına mahsup talebi
� İştiraki bulunduğu şirketin vergi borcuna mahsubunu,
� Yargı harcına mahsup talebi,
� Trafik para cezasına mahsup talebi,
� Yurtdışından ithal edilen makineler için ödenecek KDV mahsup talebi

Yerine getirilemeyecek iade talepleri
�Sosyal güvenlik primi ve diğer kamu kurumlarına olan borçlarına (elektrik, su,  
idari para cezası gibi) mahsup talebi 
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GEÇĐCĐ VERGĐNĐN MAHSUP VE ĐADESĐ

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. 
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YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGĐLERĐN 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 2011 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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MUKTEZALAR IŞIĞINDA 

GELĐR VERGĐSĐNDE 

ÖZELLĐKLĐ KONULAR

A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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1. Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Programı Pazarlama Faaliyetinden 
Elde Edilen Kazancın Ticari Kazanç mı Serbest Meslek Kazancı mı Olduğu 

Bilgisayar programcılığı ve yazılım programı pazarlama faaliyetinin ticari 

faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen 

kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri 

çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, sadece bilgisayar programcılığı faaliyeti ile iştigal edilmesi 

halinde, bu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirileceği ve 

bu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 

serbest meslek kazançlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi 

tutulacağı tabiidir.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 26.08.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.7-267 sayılı özelgesi.
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2. Arsa Üzerine Yapılan Dairelerin İktisap Tarihinden Başlayarak, Dört Yıl İçinde 
Topluca Tek Satış İşlemi İle Satılması Halinde Bu Satıştan Elde Edilen Kazanç
Değer Artışı Kazancı Kapsamında Olması:[1]

Şahsa ait dairelerin tapuya tescil edildiği 22.02.2006 tarihinin iktisap tarihi olarak kabul 
edilmesi gerekmekte olup, anılan gayrimenkulün fiili kullanım hakkının, tapuya tescil 
tarihinden önceki bir tarihte kişiye bırakıldığının ispatlanması halinde ise, iktisap tarihi 
olarak bu tarihin esas alınacağı tabiidir. 

Dolayısıyla, anılan gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak, dört yıl içinde topluca 
tek satış işlemi ile satılması halinde bu satıştan elde edilen kazanç değer artışı kazancı
olacak iktisap tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinde 
belirtilen süreler geçtikten sonra elden çıkarılması halinde ise değer artışı kazancı
doğmayacaktır. 

Diğer taraftan, söz konusu gayrimenkullerin satışının ticari bir organizasyon içerisinde 
yürütülmesi veya bu tür organizasyon içinde yürütülmemekle beraber kazanç aynı kişiye 
farklı tarihlerde ve farklı kişilere aynı tarihte satılması veya birbirini izleyen yıllarda 
satılması durumunda ise yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle 
uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37 
nci maddesi çerçevesinde ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. 

1 Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.07.2010 tarih ve B.07.1.GĐB.4.26.15.01-GVK 40-2/4-32 sayılı özelgesi.

2 Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 05.08.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.34.16.01-GVK 37-1184 sayılı özelgesi.
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3. Sosyal Güvenlik Destek Priminin Emekli Maaşından Kesilmesi Durumunda 
Ticari Kazancın Tespitin Đndirim Konusu Yapılabileceği:[1]

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30 uncu maddesi 
gereğince ödenen sosyal güvenlik destekleme primlerinin, gelirin elde edildiği yılda 
ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu 
yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan sosyal güvenlik destek primlerinin gecikme zammı ile birlikte geriye 
dönük olarak ödenmiş olması halinde, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen gecikme zammı, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre ödenen 
gecikme zammı niteliğinde olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 90 ıncı maddesine 
istinaden ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.

[1] Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 07.05.2010 tarih ve B.07.1.GĐB.4.26.15.01-GVK 40-2/5--19 sayılı özelgesi.
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4. Elden Çıkarma Đşlemi Olmadan, Arazinin Parsellenerek Arsa Vasfını
Kazanması Halinde, Vasıf Değişikliği Nedeniyle Kıymetinde Oluşan Değer 
Farkının Gelir Vergisine Tabi Olup Olmayacağı:[1]

Gelir vergisi açısından vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesi olup, 
arazinin parsellenerek arsaya dönüştürülmesi sonucu herhangi bir gelir 
elde edilmediğinden, sadece kıymetindeki artış nedeniyle gelir vergisine tabi 
olmayacaktır. 

Ancak arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde parsellenmiş
olması ve bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya 
tamamen satılması halinde elde edilecek kazanç ticari kazanç hükümlerine 
göre vergilendirilecektir. 

[1] Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 08.06.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.34.16.01-GVK 37-653 sayılı özelgesi.
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5. Alivre Satışlarda Tevkifat ve Vergilendirme

185 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 6 ıncı bölümünde; 

alivre satış; satıcının, bir malın belli bir vade içinde teslimini taahhüt etmesi şeklinde 
açıklanarak, henüz yetişmemiş mahsullerin alivre satılabileceği belirtilmiş, borsaya tescil 
ettirilerek yapılan alivre muamelelerde gelir vergisi tevkifatı yönünden borsalara müteselsil 
sorumluluk getirilmiştir. Aynı bölümün (b) ve (d) bentlerinde ise; alivre işlemlerin borsaya tescili 
anında herhangi bir bedel ödemesinin söz konusu olmaması halinde tevkifatın aranılmayacağı, 
avans ödemesinin olması halinde ise avans ödemesine münhasır olmak üzere vergi tevkifatının 
aranılacağı, ürün teslimlerinde de daha önce herhangi bir ödeme yapılmamışsa ödemenin 
tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı, ancak avans ödemesinin söz konusu olduğu 
hallerde ise bu ödemeden kesilen verginin, ürün satışının tescilinde yapılan tevkifat tutarından 
mahsup edileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, zirai ürün alan mükellefler tarafından çiftçilere ödenen 
avansın karşılığında daha az ürün teslim edilmesi veya hiç ürün teslim edilmemesi halinde fark 
avansın çiftçilerden geri alınması sırasında avansa isabet eden vergilerin daha önce ödenmiş
bulunması ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 121 inci maddesi uyarınca da mahsup edilmemiş olması
şartı ile iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 10.05.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.41/4106-341/18112 sayılı muktezası.
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6. Biçerdöver sahibi çiftçiler ile kamyon gibi biçerdöver mahiyetindeki 
motorlu araçlara sahip olan çiftçilerin zirai kazançlarının vergilendirilmesi 
[1]

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu'nun 53 üncü maddesinin birinci 
fıkrası hükmü uyarınca bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip 
olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde tespiti gerekmektedir.

Bu hükmün uygulanmasında kamyonlar biçerdöver mahiyetinde motorlu 
araç olarak kabul edilmektedir. Öte yandan, yukarıda zikredilen madde de yasa 
koyucu biçerdöver veya benzeri mahiyetinde motorlu araçlar için herhangi bir yaş
belirlemesi yapmamıştır. Bu nedenle, biçerdöver sahibi çiftçiler ile kamyon gibi 
biçerdöver mahiyetindeki motorlu araçlara sahip olan çiftçilerin zirai kazançlarının 
gerçek usulde tespit edilmesi gerekir.

[1] Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 05.01.2000 tarih ve B.07.0.GEL.0.41/4102-211/1536 sayılı muktezası.
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7. Küçük ve Büyük Baş Hayvan Alım Satımı ile Besicilikle Uğraşanların 
Kazançlarının Vergilendirilmesi [1]

a) Satın alınan hayvanların besiciliğe ilişkin tesisler kurarak veya kiralayarak (ahır, 
ağıl ve benzerleri) yaklaşık 6 ay gibi bir süre ile bakıma ve besiye aldıktan sonra satılması
halinde bu faaliyet zirai faaliyet olarak değerlendirileceğinden, bu faaliyetler sonucu 
istihsal olunan maddeler de zirai ürün sayıldığından, elde edilecek kazançlar Gelir 
Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinin A/23 üncü bendinde belirlenen işletme 
büyüklüğü ölçüsünü aşması halinde (asgari büyükbaş hayvan sayısı 150 adet) gerçek 
usulde; bu ölçünün altında kalması halinde ise anılan Kanunun 94 üncü maddesinin 11 
numaralı bent hükümleri dikkate alınarak, tevkif suretiyle vergilendirilmesi, 

b) Satın alınan hayvanların bakıma ve besiye alınmadan veya söz konusu 
hayvanların (6 aydan kısa bir sürede) satışına kadar geçen sürede beslenmeleri zorunlu 
olduğundan bu sürede beslendikten sonra satılması halinde, faaliyet ticari faaliyet 
kapsamında (celeplik) sayılacağından, elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 
ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi,

gerekmektedir.

[1] Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi Başkanlığı'nın 12.05.2010 tarih ve  B.07.1.GĐB.4.54.15.01 sayılı muktezası.
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8. Çiftçilerin Ürettikleri Zirai Ürünleri Mahalle Aralarında veya Pazar Takibi 
Suretiyle Satmaları Halinde Vergilendirme 

Çiftçilerin kendi ürettiği zirai mahsulleri devamlılık arz etmeyecek şekilde 
dükkan ve mağaza açmadan pazar takibi suretiyle seyyar olarak mevcut 
pazarlarda ve pazarcı esnafının satış yerlerinden ayrı olarak oluşturulan 
bağımsız bölümlerde, günlük işgaliye harcı ödeyerek zirai ürün satmaları zirai 
faaliyetin devamı olarak nitelendirilecek, ticari kazançla ilişkilendirilmeyecektir. 

Ancak, dükkan veya mağaza açmak ya da belediyece tahsis edilen yerlerde 
aylık veya yıllık kira bedeli karşılığı yer kiralamak suretiyle devamlılık arz 
edecek şekilde zirai ürün satmaları halinde ise ticari faaliyet olarak 
değerlendirilerek vergilendirilmeleri gerekmektedir.

______________________
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın;
15.08.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.41/4102-535/63615 sayılı ile 
09.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.148-148 sayılı muktezaları.
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9. Çiftçilere Ödenen Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Çiftçilere ödenmekte olan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri Gelir 
Vergisi Kanununun 94/11-d bendinde yer alan (% 0) tevkifat oranında 
vergilendirilmektedir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 56'ncı maddesinin birinci fıkrasının 1'nci 
bendine göre; evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın 
alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (Primler, 
risturnlar ve benzerleri dahil) zirai işletme hesabı esasına göre hasılat sayılmaktadır.

Bu belirlemelere göre;

- Hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilen çiftçilerden 
%0 oranında kesilen bu verginin söz konusu çiftçilerin nihai vergileri olarak 
değerlendirilmesi,

- Kazançları gerçek usulde vergilendirilen çiftçilere yapılan doğrudan gelir 
desteği ve alternatif ürün ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 56 ncı maddesi hükmü
gereğince hasılat olarak değerlendirilmesi ve verilecek yıllık gelir vergisi 
beyannamelerine ithal etmeleri, gerekmektedir.

[1] Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.41/4117-05 -52068 sayılı muktezası.
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10. Firmalardan Ücretsiz Olarak Alınan Civcivlerin Yetiştirilerek Yine 
Aynı Firmalara Verilmesi Hizmetinin Vergilendirilmesi [1]

Firmaların kendileri için piliç yetiştirilmesi hususunda anlaştıkları çiftçilere 
civciv, yem, ilaç gibi üretim girdilerinin de temin edilmesi suretiyle, civcivlerin beslenip 
bakımının yaptırılarak piliç haline getirilmesi ve ilgili firmalara geri verilmesi işleminin 
zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak değerlendirilmesi ve yapılan bu zirai 
hizmet karşılığında çiftçiye ödenen hizmet bedeli üzerinden % 4 oranında gelir vergisi 
tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmet karşılığında fatura düzenlemesi gerekmekte olup, 
bunun karşılığında fatura düzenleyene  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında sayılanlarca yapılacak ödemelerden aynı Kanunun 94/11-c (ii) maddesi 
uyarınca % 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması ve tevkifat tutarının da 
düzenlenecek fatura üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. 

[1] Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi Başkanlığı'nın 07.04.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.35.16.01-176200-77 sayılı muktezası.
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11. Balıkçı gemisi ile avlanan deniz ürünlerinin işyerinde pazarlanması
faaliyetinin Vergilendirilmesi [1]

Gelir Vergisi Kanunu'nun işletme büyüklüğü ölçülerinin belirlendiği 54 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde 2 nci grup olarak denizlerde yapılan balık 
avcılığında toplam tekne boyu 20 metreyi aşanların zirai kazançlarının gerçek usulde 
tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler uyarınca; balık avcılığı faaliyetinden elde edilen kazanç zirai 
kazançtır. Balıkçı gemisinin boyu Kanunun 54 üncü maddesinde belirlenen işletme 
büyüklüğü ölçüsünü aştığında kazancın gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmekte 
olup, avlanılan balıkların toptan ve perakende satışının yapıldığı işyerine gelinceye 
kadar geçirilen safhalar da zirai faaliyet kapsamında değerlendirilecektir.

Öte yandan, açılan bir işyerinde balıkların toptan ve perakende satışının 
yapılması dolayısıyla elde edilen kazanç ticari kazanç olup, Kanunun ticari kazanca 
ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilecektir.

[1]Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi Başkanlığı'nın 19.07.2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.74.10.00-001-GV-1sayılı muktezası.
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12. Site Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Yapılan Huzur Hakkı
Ödemelerinin Vergilendirilmesi:[1]

Gelir Vergisi Tevkifatı uygulamasında "sair kurum" olarak değerlendirilen site 
yöneticiliklerine kat malikleri arasından seçilen yönetici ve denetçilere (sitenizde 
yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan ancak oturdukları daireleri eşlerinin 
adına kayıtlı bulunan kişiler de kat maliki sayılacağından bu kişiler ile kendisi veya eşi kat 
maliki olup farklı sitede ikamet edenlere yapılan ödemeler de dahil) yönetim giderlerine 
katılmama oranında yapılan ödemeler, gerçek ücret olarak kabul edilmemekte ve gelir 
vergisi tevkifatına tabi tutulmamaktadır.

Bu kişilere yönetim giderlerinin üzerinde bir ödeme yapılması durumunda ise fazla 
kısmın ücret olarak vergilendirilmesi gerektiğinden bu tutar üzerinden gelir vergisi 
tevkifatı yapılacağı tabiidir.

Ancak, kat malikleri dışından yönetici ve denetçi seçilmesi halinde ise, bu kişilere yapılan 
ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104'üncü maddelerine göre gelir 
vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

[1] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 08.09.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2011-GVK-94-15-706 sayılı özelgesi.
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13. Dil Eğitimi Alan Personelin Kurs Ücretinin Şirket Tarafından Karşılanması:[1]

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine 
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile 
temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, 
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş
olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir 
yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez...." hükmü yer 
almıştır.

Bu hükümlere göre, söz konusu dil kursuna katılan personel için dil kursunu düzenleyen 
kuruluşa veya kursa katılan personele ödenecek ders ücretlerinin bir kısmının işveren 
karşılanması halinde, yapılan bu ödemelerin ücret ödemesi kabul edilerek 
vergilendirilmesi gerekir.

[1] Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 12.02.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.41.15.01-KVK-2010/5-13 sayılı özelgesi.
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14. Kısmen Mesken, Kısmen Đşyeri Olarak Kullanılan Apartmanın Kapıcılık 
Hizmetini Yerine Getiren Görevlisine Ödenen Ücretin Gelir Vergisinden Đstisna 
Olup Olmayacağı:[1]

Gelir Vergisi Kanununun 23/6 maddesinde hizmetçilere ödenen ücretlerin 
istisna kapsamında olduğu belirtildikten sonra hizmetçinin tanımı yapılmıştır.

Bu tanıma göre;

- hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

- hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi,

- orta hizmetçilik, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi (Mürebbiyeler 
hariç) özel hizmetlerde çalıştırılması, gerekmektedir.

Bu itibarla, örneğin; 18 dairelik bir apartmanın bağımsız bölümlerinden sadece 
2 tanesinin iş yeri mahiyetinde bulunması söz konusu binayı ticaret mahalline 
dönüştürmeyeceğinden, münhasıran söz konusu işyerlerinin hizmetine tahsis 
edilmeksizin apartmanınızın tamamının kapıcılık hizmetini yerine getiren görevlinin Gelir 
Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde belirtilen 
"hizmetçi" kapsamında değerlendirilmesi ve gelir vergisinden istisna olan bu ücret 
ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

[1] Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 19.08.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.34.16.01-GVK 23-1356 sayılı özelgesi.
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15. Mesleki Sorumluluk Sigortasının, Yıllık Beyanname Üzerinden İndirim 
Konusu Yapılıp Yapılmayacağı:[1]

Serbest meslek erbaplarının mesleki sorumluluk sigorta poliçesinde belirtilen ve 
taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken meydana 
gelen zarar, ziyan ve tazminatlar belli şartlar dahilinde sigorta kapsamına 
alınabilmektedir. Ancak, söz konusu düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası
yaptırmaları zorunluluğu bulunmadığından, isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu 
sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır.

Aynı muktezanın devamında ise; "mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelecek 
zararlara karşı ödenen mesleki sorumluluk sigortasının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 
maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan şahıs sigortası kapsamında olmaması
nedeniyle, yıllık beyanname üzerinden de indirim konusu yapılması mümkün 
bulunmamaktadır.” görüşüne yer verilmiş bulunmaktadır.

[1] Đzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 14.11.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.35.16.01-176200-611 sayılı özelgesi.
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16. Sosyal Güvenlik Destek Priminin Serbest Meslek Kazancından İndirimi:[1]

Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne 
şekilde yapılacağına ilişkin hükme yer verilmiş, 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) 
numaralı bendinde de serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına 
ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar, serbest 
meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler arasında sayılmıştır.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30 uncu 
maddesinde üçüncü fıkrasının (b) bendinde, "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya 

başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık 

aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15'i 

oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir..." denilmiş, aynı Kanunun 88 inci 
maddesinde ise kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre, serbest meslek faaliyeti dolayısıyla emekli maaşından kesilmek 
suretiyle ödenen sosyal güvenlik destek primlerinin, mesleki kazancın tespitinde gider 
olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

[1] Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 14.05.2010 tarih ve B.07.1.GĐB.4.27.15.01-10-515-23-6 sayılı özelgesi.
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17. Serbest Meslek Faaliyeti Nedeniyle Müşteriler İle Yapılan Sözleşmelere ve 
Verilen Beyannamelere Ait Damga Vergisinin Serbest Meslek Kazancından 
İndirilmesi:[1]

Serbest meslek faaliyeti dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya 
benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi 
ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek 
serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün 
bulunmaktadır. 

Öte yandan, mükellefiyete ilişkin verilen beyannameler için ödenen damga 
vergilerinin ise Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan 
indirilecek giderler arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması
mümkün bulunmamaktadır.

[1] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 27.09.2010 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2010-GVK-65-8-605 sayılı özelgesi.
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18. Vekalet Ücretinin Tahsilinde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı:[1]

Dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık 
tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin Gelir Vergisi Kanununun 
65 ve 66 ncı maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

Diğer yandan, mahkeme kararına istinaden avukata ödenecek vekalet ücreti serbest 
meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, düzenlenecek serbest 
meslek makbuzunda ayrıca katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak, mahkeme 
kararında "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet ücretine katma 
değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen 
katma değer vergisi düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir.

Buna göre, mahkeme kararında "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde 
vekalet ücretine katma değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak 
suretiyle katma değer vergisi tutarı hesaplanacaktır. Vekalet ücreti ödemesi yapacak 
olan tarafın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapmak zorunda 
olanlar arasında bulunması nedeniyle, ödenecek vekalet ücretinden katma değer vergisi 
tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması
gerekmektedir.

[1] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 09.02.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2010-GVK-65-12-70 sayılı özelgesi.
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19. Gurbetçi Vatandaşlarımızca Yurtdışında Ödenen Konut Kirasının Yurt 
Đçinde Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye Đradının Beyanında Đndirim 
Konusu Yapılamayacağı:[1]

Gelir Vergisi Kanunu'nun 74 üncü maddesinin 10 numaralı bendinde, sahibi 
bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedelinin 
(kira indirimi gayrisafi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden 
yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yapılır, kiranın indirilemeyen 
kısmı 88 inci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.) 
gayrisafi hasılattan indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu 
imkandan dar mükellefiyete tabi mükellefler yurt dışında ödemiş oldukları kiralar için 
yararlanamayacaklardır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt dışında yaşayan gurbetçi 
vatandaşlarımızca Türkiye'de elde edilen  mesken kira gelirinin Gelir Vergisi 
Kanununun 21 inci maddesinde belirtilen 2011 yılına ilişkin istisna tutarı olan 2.800 
TL'nı aşması halinde beyanname verilmesi gerekmekte olup, çalışma veya oturma 
izni olarak altı aydan fazla bir süredir yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın  yurt 
dışında ödemiş olduğunuz kira bedellerinizi Türkiye'de elde etmiş olduğunuz kira 
gelirlerinizden gider olarak düşmesi mümkün bulunmamaktadır.

[1] Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 24.05.2010 tarih ve B.07.1.GĐB.4.34.16.01-GVK 74-128 sayılı özelgesi.
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20. Şirket Ortağına Ait Đşyerinin Bedelsiz Kullanımı:[1]

Şirket ortaklarına ait gayrimenkullerin şirket tarafından bedelsiz olarak 
kullanılmasında nakden veya hesaben bir ödeme yapılmadığından Gelir 
Vergisi Kanununun 94/5-a maddesine göre tevkifat yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır.

Ancak şirkete bedelsiz tahsil edilen iş yeri için Gelir Vergisi Kanununun 
73 üncü maddesine göre tespit edilecek emsal kira bedeli, aynı Kanunun 86-
1/d maddesi gereğince 2011 yılı için 1.170 TL'yi aşması halinde emsal kira 
bedeli olarak hesaplanan tutarın tamamının şirket ortağı tarafından 
gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilerek vergilendirilmesi 
gerekmektedir.

[1] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.01.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2010-GVK-94-40-41 sayılı özelgesi.
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21. Gayrimenkul Sermaye Đradından Kaynaklanan Gider Fazlalığının Serbest 
Meslek Kazancından Đndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı:[1]

Buna göre, gerçek gider usulünü seçilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradından 
indirim konusu yapılamayan konuta ilişkin kredi faizinin serbest meslek kazancından 
indirim konusu yapılması mümkün olup, gayrimenkul sermaye iradından indirim 
konusu yapılamayan ve gider fazlalığı sayılmayan kira bedellerinin ise serbest meslek 
kazancından indirim konusu yapılması ise mümkün bulunmamaktadır.

[1] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 16.06.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.16.16.01-GV-10-51-110 sayılı özelgesi.
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22. Trampa Yoluyla Satılan Gayrimenkulün Vergilendirilip 
Vergilendirilmeyeceği:[1]

Satın alınan gayrimenkulün daire numaralarının tapuda yanlış yazılması
neticesinde trampa yoluyla tapuda düzeltilmesi satış olarak değerlendirilecek 
olup söz konusu gayrimenkulün iktisap tarihi ile trampa edildiği tarih 
arasındaki süre beş yılı geçtiğinde değer artışı kazancı söz konusu 
olmayacaktır.

Diğer taraftan, trampa yoluyla tapuda yapılan değişiklik yeni bir iktisap olarak 
dikkate alınacak olup, gayrimenkulün söz konusu değişiklik tarihinden itibaren 
beş yıl içinde elden çıkarılması halinde ortaya çıkacak kazancın, Gelir Vergisi 
Kanununun değer artışı kazancına ilişkin hükümleri çerçevesinde 
vergilendirileceği tabiidir.

[1] Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 10.08.2011 tarih ve B.07.1.GĐB.4.34.16.01-GVK mük.80-1351 sayılı özelgesi.
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23. Limited Şirketten Anonim Şirkete Dönüşen Şirkette Nevi Değişikliği Nedeniyle 
Ortaklara Verilen Hisse Senetlerinin Đlk Đktisap Tarihi:[1]

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından şirketlerde nev'i değişikliği devir 
hükmünde olup, limited şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri 
kapsamında anonim şirkete dönüşmesi halinde, devir nedeniyle münfesih olan limited 
şirket ortaklarına verilen hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak nev'i değiştiren 
limited şirketin sermayesine iştirak edilen tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, anonim şirkete dönüşmesini takiben yapılacak olan satış işleminin hisse 
senedi bastırılmamış veya hisse senedi yerine geçen geçici ilmühaberle temsil 
edilmeyen anonim şirkete ait ortaklık hissesinin satılması şeklinde gerçekleşmesi 
halinde, satıştan doğan kazanç Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80/4 maddesi 
kapsamında herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, değer artışı kazancı olarak gelir 
vergisine tabi tutulacaktır.

[1] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.03.2010 tarih ve B.07.1.GĐB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-16-140 sayılı özelgesi.
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