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xiÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Vergi hukuku, vergilendirmeye ilişkin genel kuralların yer aldığı genel vergi hukukunun 

yanı sıra her bir vergiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı özel vergi hukuku olarak bölüm-
lenmektedir. “Özel Vergi Hukuku I” kitabımızda gelir üzerinden alınan gelir ve kurumlar 
vergileri yer almaktaydı. Her iki vergide ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılmıştı. “Özel Vergi 
Hukuku II” kitabımızda ise vergilemeye esas alınan ekonomik kaynağın harcama ve serve-
tin olduğu vergiler ile belirli kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında yararlananlardan 
alınan harçlar ve diğer gelirler yer almaktadır. Gelir ve kurumlar vergisinde olduğu gibi her 
bir vergi ayrı ayrı kanunlarla düzenlenmiştir. Harçlar ise Harçlar Kanunu’ na göre ve Belediye 
Gelirleri Kanunu’ na göre alınanlardan oluşmaktadır. Ayrıca Belediye Gelirleri Kanunu ile 
başka vergi ve resimler de düzenlenmiştir. Çok sayıda vergi ve harcın kitap kapsamı içerisinde 
olması bazı vergi ve harçların diğerlerine göre daha dar kapsamlı anlatılmasını gerektirmiştir.

Bilindiği üzere harcama vergilerinin en önemlisi ve her aşamada alınmakta olunanı katma 
değer vergisidir. Verginin önemi ve kapsamı bakımından ilk iki ünite katma değer vergisine 
ayrılmıştır. Verginin konusu, vergiyi doğuran olay, vergi istisna ve muafiyetleri, vergi sorum-
luluğu, verginin hesaplanması ve ödenmesi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Üçüncü ünite har-
cama vergileri sınıflandırması içerinde yer alan “özel tüketim vergisi”, “şans oyunları vergisi”, 
“banka ve sigorta muamele vergisi”, “özel iletişim vergisi” ve “gümrük vergisine” ayrılmıştır. 
Ünitedeki her bir vergi bir vergide yer alması gereken temel unsurlar bakımından anlatılmış-
tır. Dördüncü ünite servet üzerinden alınan ve ülkemizde en fazla mükellefi olan ve içerisinde 
bina ve arazi vergisi olmak üzere iki vergiyi içeren “emlak vergisine” ayrılmıştır. Vergi temel 
özellikleri ve temel unsurları esas alınarak bina ve arazi vergisi ayrı ayrı açıklanarak anlatıl-
mıştır. Ayrıca her iki vergiye ilişkin Emlak Vergisi Kanunu’ nda yer alan ortak özellikler de 
açıklanmıştır. Beşinci ünite yine verginin konusunu servetin oluşturduğu “motorlu taşıtlar 
vergisi” ile “veraset ve intikal vergisine” ayrılmıştır. “Motorlu taşıtlar vergisi” sahip olunan ve 
resmi sicillerde üzerine kayıtlı bulunulan motorlu taşıtlar üzerinden alınan bir vergi iken, “ve-
raset ve intikal vergisi” miras yoluyla yada karşılıksız olarak gerçekleşen servet aktarımlarını 
vergilendirmektedir. Altıncı ünite bireyler ve toplulukların kendi aralarında veya Devletle 
yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu kanıtlama ve belli etme niteliği 
taşıyan kağıt yada elektronik belgeler üzerinden alınan mali yükümlülük olan “damga vergi-
sine” ayrılmıştır. Damga vergisi özellikleri, temel unsurları, vergilendirme ve ödeme biçim-
leri esas alınarak açıklanmıştır. Yedinci ünite çok olan ve “harç” olarak nitelenen ve Harçlar 
Kanununa göre alınan mali yükümlükleri içermektedir. Yargı harçları, noter harçları, tapu ve 
kadastro harçları, konsolosluk harçları, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakan-
lığı tasdik harçları, gemi ve liman harçları ile diğer harçlar başlıkları altında temel unsurları 
ve ortak hükümleri itibariyle açıklanmıştır. Sekizinci ve son ünitemiz ise Belediye Gelirleri 
Kanununa göre alınan belediye gelirlerine ilişkin düzenlemelerin açıklanmasına ayrılmıştır.

Çok sayıda vergi ve harcı içeren kitabımızda anlatılan her bir vergi ve harç temel un-
surları ve bilinmesinde yarar görülen diğer yönleri esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. 
Lisans eğitimi gören öğrencilerimize ve kitap kapsamındaki kamu gelirleri konusunda 
hukuki düzenlemeleri öğrenme amacını taşıyanlara yararlı olmasını umut ederim.

Editör
Doç.Dr. Doğan GÖKBEL
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Katma değer vergisinin tarihsel gelişimini açıklayabilecek, 
Katma değer vergisinin genel özelliklerini sıralayabilecek, 
Katma değer vergisinin türleri ve yöntemlerini ifade edebilecek, 
Katma değer vergisinin Türkiye’ de uygulanma nedenlerini sayabilecek, 
Katma değer vergisinin konusuna giren işlemleri ifade edebilecek,
Katma değer vergisinin mükelleflerinin kimler olduğunu söyleyebilecek, 
Katma değer vergisini doğuran olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Katma değer vergisi ilk kez 1954 yılında Fransa’ da uygulanmaya başlanmıştır. Ardından 
1968 yılından itibaren Avrupa Birliği’ nin resmî vergisi olarak kabul edilmiştir. Avrupa 
Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından ciddi anlamda desteklenmesi üzerine 
kısa sürede tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.  Bugün dünya genelinde 160’ın üzerinde
ülkede (Amerika Birleşik Devletleri hariç) şu an fiilen uygulanmaktadır. 

Türkiye 25.10.1984 tarih ve 3560 Sayılı Kanun ile 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren kat-
ma değer vergisine geçiş yapmıştır. Katma değer vergisinin yürürlüğe girmesi ile birlikte 
mal ve hizmetler üzerinden daha önce alınan 8 (sekiz) adet vergi yürürlükten kaldırılmış-
tır. Bunlar; 

•	 Dahilde	Alınan	İstihsal	Vergisi,	
•	 İthalden	Alınan	İstihsal	Vergisi,	
•	 Nakliyat	Vergisi,	
•	 PTT	Hizmetleri	Vergisi,	
•	 İlan	ve	Reklam	Hizmetleri	Vergisi,	
•	 İşletme	Vergisi,	
•	 Spor	Toto	Vergisi	ve	
•	 Şeker	İstihlak	Vergisi’	dir.	
Böylece harcamalar üzerinden alınan vergiler sade bir yapıya kavuşmuş ve ayrıca eko-

nomi üzerinde istenmeyen farklı vergi yüklerinin oluşması önlenmiştir. 
Bugün	katma	değer	vergisi	Türk	Vergi	Sistemi’	nin	en	önemli	vergilerinden	biridir.	

Toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %33’ u katma değer vergisinden sağlanmaktadır. 

KATMA DEĞER VERGİSİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Katma değer vergisinin başlıca özellikleri şunlardır: 

•	 Katma	değer	vergisi,	mal	ve	hizmetlerin	üretimlerinden,	dağıtımlarına	kadar	her	
aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir vergidir. Örneğin üreticiden 
100	liraya	aldığı	malı	200	liraya	satan	bir	perakendeci,	yarattığı	katma	değer	turarı	
olan 100 lira üzerinden katma değer vergisi hesaplayacaktır. 

•	 Katma	değer	vergisi	her	aşamada	sadece	o	aşamada	yaratılan	katma	değer	üzerin-
den alındığı için “çifte vergilendirmeyi” ve dikey bütünleşmeyi” önler. Tam tersine 
üretim sürecinin her aşamasına uygulanan bir satış vergisi ise üretim aşamalarının 
sayısı arttıkça piramitleşmeye (katmerleşme) yol açmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu 
durum örnek yardımıyla açıklanmaktadır. 

Katma Değer Vergisi I

Türkiye’ de katma değer vergisi 
1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 
uygulanmaktadır.
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Üreticiler
Satın

alımlar
(1)

Satışlar
(2)

Katma 
Değer

(3) = (2-1)

Katma
Değer 
Vergisi

(3 x %10) 

Satış Vergisi 
(2 x %10)

Çiftçi 0 400 400 40 40

Değirmenci 400 700 300 30 70

Fırıncı 700 950 250 25 95

Bakkal 950 1.000 50 5 100

Toplam 2.050 3.050 1.000 100 305

Tabloda görüldüğü gibi katma değer vergisinin yerine aynı oranda (%10) bir satış 
vergisi	uygulandığında,	matrah	her	üretim	aşamasındaki	toplam	satış	değeri	olacağı	için,	
çiftçi	40	lira,	değirmenci	70	lira,	fırıncı	95	lira	ve	bakkal	ise	100	lira	olmak	üzere	toplam	
305	lira	vergi	ödenecektir.	Bu	dört	aşamanın	tek	bir	firma	bünyesinde	toplanması	hâlinde,	
yani dikey bütünleşme durumunda ödenecek toplam vergi 100 lira olacaktır. 

Katma değer vergisi dikey bütünleşmeye gerek bırakmadan ödenecek toplam verginin 
100 lira olması sonucunu doğurmaktadır. Bu aynı zamanda katma değer vergisinin satıcı 
tarafından mal ya da hizmetin fiyatına eklenerek müşteriye (nihai tüketiciye) yansıtıldı-
ğını	göstermektedir.	Nitekim	bütün	aşamalarda	ödenen	katma	değer	vergisinin	toplamı	
(40+30+25+5	lira),	nihai	tüketicinin	ödediği	vergiye	(100	lira)	eşit	çıkmaktadır.	

Diğer yandan bu örnekte katma değer vergisinin oranı sabit alınmıştır. Ancak üretim 
aşamalarının	 farklı	oranlarda	vergilendirilmesi	de	mümkündür.	Nitekim	birçok	ülkede	
temel	gıda,	eğitim	ve	sağlık	harcamaları	düşük	oranda	vergilendirildiği	gibi	bazı	küçük	
firmalar da vergiden muaf tutulabilmektedir.

•	 Katma	değer	vergisinde	 ihracat	 vergiden	 tamamen	 istisna	 tutulmaktadır.	Böyle-
ce sadece yurt içi tüketim vergilendirilmek suretiyle ödemeler dengesine katkıda 
bulunulmaktadır. Ayrıca yurt içi tüketimi ve ithalatı aynı oranda vergilendirmek 
suretiyle uluslararası ticarette tarafsızlık sağlamaktadır.

•	 Katma	değer	vergisinin	“vergi	indirimi”	yöntemi	ile	birlikte	uygulanması,	yani	bir	
önceki	aşamada	ödenen	verginin,	bir	sonraki	aşamada	ödenecek	vergiden	indiril-
mesi,	belge	kullanımını	cazip	hâle	getirerek	kaçakçılığı	önlemektedir.	Tam	tersine	
üretimin	son	aşamasında	alınan	bir	perakende	satış	vergisi,	nihai	aşamada	bir	ka-
çak	olması	hâlinde,	büyük	vergi	kayıplarına	yol	açabilmektedir.	

•	 Katma	değer	vergisi	yatırımı	 teşvik	eden	bir	vergidir.	Nitekim	“tüketim	tipi”	bir	
katma	değer	vergisinde,	tasarruflar,	sermaye	kazançları	ve	yatırımlar	katma	değer	
vergisinin dışında tutulmaktadır. 

Katma değer vergisinin başlıca özellikleri nelerdir?

KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRLERİ
Katma	değer	vergisinin	üç	farklı	türü	vardır.	Bunlar	“gayrisafi	hasıla	tipi”,	“gelir	tipi”	ve	
“tüketim tipi” katma değer vergisidir. Bunlar arasındaki temel ayrım sermaye (yatırım) 
mallarının vergi matrahına dâhil edilip edilmemesine göre yapılmaktadır. 

Gayrisafi Hasıla Tipi Katma Değer Vergisi
Burada satın alınan sermaye malları yani satın alındığı yılda tamamen kullanılmayan mal-
lar ve bunların amortismanlarının matrahtan düşülmesine izin verilmez. 

Bu yüzden de gayrisafi hasıla tipi katma değer vergisinin “eşitlik” ve “etkinlik” ilkeleri-
ne aykırı olduğu ileri sürülmekte ve çok geniş uygulama alanı bulamamaktadır. 

Tablo 1.1
Katma Değer vergisinin 
oluşumu

Kaynak: Rosen, 1995: 
480-481

Katma değer vergisi çifte 
vergilendirmeyi önler, dikey 
bütünleşmeye gerek bırakmaz.

1
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Gelir Tipi Katma Değer Vergisi
Burada	sermaye	mallarının	değil,	amortismanının	matrahtan	düşülmesine	izin	verilmek-
tedir. 

Böylece gayrisafi hasıla tipinin neden olduğu sermaye mallarının çifte vergilendiril-
mesi	sorunu,	bir	ölçüde	önlenmektedir.	

Tüketim Tipi Katma Değer Vergisi
Burada,	diğer	 iki	 yöntemden	 farklı	olarak	 sermaye	mallarının	matrahtan	 indirilmesine	
imkân tanınmaktadır. Böylece yatırımlar vergi dışında tutulmakta ve sadece tüketim ver-
gilendirilmektedir. 

Türkiye 1998 yılına kadar karma bir sistem uygulamıştır. Amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin vergisinin 3 yılda (yatırım teşvik belgeli yatırımlarda 1 yıl) indirilmesine izin 
verilmiştir.	Dolayısıyla	 teşvik	belgeli	yatırımlar	 için	tüketim	tipi,	diğer	yatırımlar	 içinse	
gelir	tipi	uygulanmıştır.	Ancak	4369	Sayılı	Kanun	ile	KDV	Kanunu’	nun	31	inci	maddesi	
yürürlükten kaldırılmış ve “tüketim tipi” katma değer vergisine geçilmiştir. Bugün AB 
üyesi ülkelerde de benzer şekilde tüketim tipi katma değer vergisi uygulanmaktadır. 

Aşağıdaki her üç yönteme göre de katma değer vergisinin hesaplandığı örnek bir tablo 
yer	almaktadır.	Tabloda	yer	alan	 firmalardan	(C)	 firması	 tüketim	malı,	 (A)	 firması	ara	
malı,	(B)	firması	ise	tüketim,	ara	ve	sermaye	malı	satmaktadır.
 

Firmalar Ekonomi

Satışlar A B C

1.	Tüketim	malları	satışı 70 151 221

2.	Ara	malı	satışı 120 45 165

3.	Sermaye	malı	(sabit	varlık)	satışı 100 100

4.	Toplam	satış 120 215 151

Cari Maliyetler

5.	Faktör	ödemeleri	(ücret,	faiz,	kâr	ve	
diğer) 100 80 90 270

6.	Ara	mal	satışı —— 120 45 165

7.	Amortisman 20 15 16 51

8.	Toplam 120 215 151

Sermaye Malı Maliyeti

9.	Sermaye	malı	alışı —— —— 100 100

Vergi Matrahları

10.	Tüketim	tipi	KDV	(Satır:	4-6-9) 120 95 6 221

11.	Gelir	tipi	KDV	(Satır:	4-6-7) 100 80 90 270

12.	GSMH	tipi	KDV	(Satır:	4-6) 120 95 106 321

Millî Gelir Hesabı

13.	Toplam	Tüketim 221

14.	Yatırım 100

15.	GSMH	(Satır:	13	+14) 321

16.	Amortisman 50

17.	Safi	Millî	Hasıla	(Satır:	15	-16) 270

Türkiye’ de 1999 yılından itibaren 
“tüketim tipi” katma değer vergisi 
uygulanmaktadır.

Tablo 1.2
Katma değer vergisinin 
türleri (matrahları)   

Kaynak: Musgrave and 
Musgrave, 1973: 310.
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Tüketim	tipi	katma	değer	vergisinin	matrahı;	satışlardan,	ara	malların	ve	sermaye	mal-
larının maliyeti düşülerek hesaplanmaktadır. 

Gelir	tipi	katma	değer	vergisinin	matrahı;	satışlardan,	ara	malların	maliyeti	ve	amor-
tismanlar düşülerek hesaplanmaktadır. 

Gayrisafi	hasıla	tipi	katma	değer	vergisinin	matrahı;	satışlardan,	ara	malların	maliyeti	
düşülerek hesaplanmaktadır. 

Tablonun	son	sütununda	görüldüğü	gibi,	tüketim	tipi	katma	değer	vergisinin	matrahı,	
toplam	tüketime,	gelir	tipi	katma	değer	vergisinin	matrahı,	safı	millî	hasılaya	ve	gayrisafi	
millî hasıla tipi katma değer vergisinin matrahı ise gayrisafi millî hasılaya eşittir.

 
KATMA DEĞER VERGİSİNİN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Katma değer vergisi genellikle iki şekilde hesaplanmaktadır. Bunlar katma değer yöntemi 
ve vergi indirimi (mahsup) yöntemidir. 

Katma Değer Yöntemi
Burada	vergi,	doğrudan	“katma	değer”	üzerinden	hesaplanmaktadır.	Katma	değer	ise	ya	
faktör ödemeleri toplanarak (toplama yöntemi) ya da satışlardan alışlar düşülerek (çıkar-
ma yöntemi) bulunur.
 
Vergi İndirimi (Mahsup) Yöntemi
Burada ise satış üzerinden ödenen vergiden alış üzerinden ödenen vergilerin indirilmesi 
söz konusudur. Bu işlem neticesinde arta kalan miktar ise o aşamada ödenecek katma 
değer vergisini ifade eder. 

Netice	itibarıyla	ilk	yöntemde	katma	değer	vergisi	her	aşamadaki	katma	değere,	vergi	
oranı uygulanarak hesaplanırken ikinci yöntemde ise her aşamadaki satış üzerinden he-
saplanan	vergiden,	alışlarda	ödenen	verginin	düşülmesi	ile	bulunmaktadır.	Ancak	her	iki	
yönteme göre bulunan sonuç da aynıdır. 

Bununla	birlikte	katma	değerin	hesaplanması	daha	güç	olduğu	için,	genellikle	yaygın	
olan vergi toplama usulü vergi indirimi (mahsup) yöntemidir. 

Katma değer vergisi kaç şekilde hesaplanır?

KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRKİYE’ DE UYGULANMA 
NEDENLERİ
Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	nun	gerekçesinde	de	ifade	edilen	Türkiye’	de	katma	değer	
vergisine geçilmesinin temel nedenleri şunlardır: 

Sanayi Üzerindeki Vergi Yükünü Düşürmek
Katma değer vergisinden önce yürürlükte olan ve üretim aşamasında alınan “toplu mu-
amele vergileri” sanayiciler üzerinde büyük baskı yaratmıştır. Buna karşılık katma değer 
vergisi,	vergi	yükünü	çeşitli	sektörler	ve	kademeler	arasında,	yarattıkları	katma	değeri	esas	
alarak	dağıttığı	için,	sanayi	üzerindeki	vergi	yükünü	ciddi	oranda	azaltmaktadır.	

Gelir Vergisi Sistemini Tamamlamak
Gelir	ve	kurumlar	vergisi	alanında	1950’	lerde	gerçekleştirilen	reformların	ardından,	har-
cama vergilerinde de bir düzenleme yapılması ve böylece iki sistemin işleyişi arasında 
fonksiyonel bir bağ oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Katma değer vergisi sayesinde 
gelir	ve	kurumlar	vergilerinin	etki	alanı	dışında	kalan	vergi	matrahlarının,	harcama	sıra-
sında	kavranması	ve	bu	sayede	vergi	gelirlerinin	artırılması	hedeflenmiştir.	Gelir	vergisi-

Katma değer vergisinin 
hesaplanmasında kullanılan 
yaygın yöntem vergi indirimi 
(mahsup) yöntemidir.
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nin	tam	uygulanmadığı	ve	birçok	kazancın	vergi	dışında	kaldığı	bir	sistemde,	harcamala-
rın vergilendirilmesinden büyük fayda beklenmektedir. 

Vergi Kaçakçılığını Azaltmak
Katma	değer	vergisinden	önce	yürürlükte	olan	muamele	vergisi	sistemi,	belli	üretim	aşamala-
rını yüksek oranda vergilendirmek suretiyle vergi kaçakçılığını cazip hâle getirmiştir. Katma 
değer	vergisinin	ise	tam	tersine	vergi	kaçakçılığının	cazibesini	azaltması	hedeflenmiştir.	Daha	
önce de ifade edildiği gibi katma değer vergisi her aşamadaki katma değer üzerinden alındığı 
için her aracının vergi yükünü daha az hissetmesine ve kaçakçılık eğiliminin azalmasına neden 
olacaktır. Ayrıca alıcılar indirim mekanizmasından yararlanabilmek için satıcıları kontrol et-
mek,	yani	ödedikleri	verginin	alış	faturalarında	yer	almasını	sağlamak	zorunda	kalacaklardır.	
Ancak bu oto kontrolün sağlanabilmesi için işlemlerin kayıt dışı kalmaması gereklidir. Bunun 
için de katma değer vergisine geçilmesi ile birlikte fiili kontol ve denetimler sıklaştırılmıştır. 

İhracatı Teşvik Etmek
Katma	değer	vergisi	uygulamasında	ihraç	edilen	maldan	vergi	alınmadığı	gibi,	söz	konusu	
malın alımında ödenen vergiler de iade edilmek suretiyle mal vergiden tamamen arındı-
rılmaktadır. Bu kendi kendine işleyen kolay mekanizma sayesinde Türkiye’ nin uluslara-
rası	ticarette	rekabet	gücünün	artırılması	hedeflenmiştir.	

Avrupa Birliği ile Uyum Sağlamak
Katma değer vergisine geçilmesinin bir nedeni de Avrupa Birliği’ ne tam üyelikte zorluk 
yaşamamaktır. Türkiye bunun için tam üyelikten önce katma değer vergisini kabul ederek 
AB ile tam uyum gerçekleştirmiştir. Ancak ardından birçok ülke benzer vergiler uygula-
maya başlamıştır. Bu da katma değer vergisinin ülkemizin uluslararası ekonomik ve ticari 
ilişkileri bakımından olumlu bir tercih olduğunu göstermektedir. 

Verginin Olumlu Özelliklerinden Faydalanmak
Katma değer vergisinin bünyesinde barındırdığı özel birtakım faydalardan yararlanma 
düşüncesi de bu vergiye geçilmesinde etkili olmuştur. Bunlardan başlıcaları: 

•	 Tüketim	harcamaları	üzerindeki	frenleyici	etkiye	sahip	olması	(enflasyonist	baskı-
nın	önlenmesi),	

•	 Yatırımları	teşvik	etmesi	(sanayicilerin	elinde	fon	birikimine	yol	açması),	
•	 Üretim	 safhaları	 yönünden	 tam	 bir	 tarafsızlık	 sağlamak	 suretiyle	 ihtisaslaşmayı	

teşvik	etmesi	(dikey	bütünleşmeyi	önlemesi),	
•	 Fiyatlar	genel	seviyesinin	kontrolünü	sağlaması	(düşük	oran	ve	indirim	mekaniz-

ması sayesinde) olarak sayılabilir. 

Türkiye’ de katma değer vergisine geçilmesinin nedenleri nelerdir? 

KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU
Katma değer vergisinin konusu:

•	 Mal	teslimleri	ve	hizmet	ifaları	(uluslararası	ve	transit	taşımacılık	hizmetleri	dahil),	
•	 Mal	ve	hizmet	ithalatı,	
•	 Diğer	teslim	ve	hizmetler	şeklinde	sıralanmıştır.	
Yukarıda	sayılan	uluslararası	ve	transit	taşımacılık	hizmetlerinin	iç	parkura	yani	Tür-

kiye’ nin siyasi sınırları içerisine isabet eden kısmı katma değer vergisinden istisna edildiği 
için,	şu	an	söz	konusu	hizmetlerden	elde	edilen	taşıma	ücretlerinden	katma	değer	vergisi	
alınmamaktadır.
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Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları
Ticari,	sınai,	zirai	ve	mesleki	faaliyet	çerçevesinde	yapılan	mal	teslimleri	ve	hizmet	ifala-
rının katma değer vergisine tabi tutulabilmesi için faaliyetin “devamlı” olması ve işlemin 
“Türkiye’ de gerçekleşmesi” gereklidir. 

Faaliyetin Devamlı Olması
Ticari,	sınai,	zirai	ve	mesleki	faaliyetin	arızi	olarak	yapılması	(ihtiyari	olarak	mükellefiyet	
tesis edilmesi hariç) hâlinde katma değer vergisi söz konusu değildir. 

Ticari faaliyetin devamlı olarak kabul edilmesinin üç temel göstergesi vardır. Bun-
lar;	i)	ticari	bir	organizasyon	bünyesinde	gerçekleştirilmesi,	ii)	devamlılık	kasıt	ve	niyeti	
ile yapılması ve iii) hesap dönemi içinde birden fazla kez tekrarlanmasıdır. Bu koşulların 
sağlanmaması hâlinde yapılan faaliyet arızi olarak kabul edilecek ve katma değer vergisine 
tabi	tutulmayacaktır.	Bu	durumda	örneğin	bir	öğrencinin	şahsi	bilgisayarını	satması,	de-
vamlı	bir	ticari	faaliyet	olmadığı	için,	katma	değer	vergisine	tabi	olmayacaktır.	

Serbest	meslek	faaliyetinde	devamlılığın	göstergesi,	söz	konusu	faaliyetin	“mutad	mes-
lek” hâlinde ifa edilmesi yani asıl uğraş konusu olmasıdır. Bu durumda örneğin emekli bir 
sinemacının bir defaya mahsus film yönetmesi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 

Zirai faaliyet ise ilke olarak devamlı kabul edilmektedir. Bir başka deyişle zirai faali-
yetin arızi olarak yapılması genellikle söz konusu değildir. Çünkü zirai ürün üretimi bir 
faaliyet sonucu gerçekleşir. Dolayısıyla zirai faaliyet çerçevesinde yapılan mal teslimleri ve 
hizmet	ifaları	katma	değer	vergisine	tabidir.	Ancak	istisnalar	konusunda	görüleceği	gibi,	
gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler bu kapsamın dışındadır. 

İşlemin Türkiye’ de Gerçekleşmesi
Ticari,	sınai,	zirai	ve	mesleki	faaliyet	çerçevesinde	yapılan	mal	teslimleri	ve	hizmet	ifaları-
nın	katma	değer	vergisine	tabi	tutulabilmesi	için	işlemin	Türkiye’	de	gerçekleşmesi,	yani	
malın teslim anında Türkiye’ de olması ve hizmetin Türkiye’ de yapılması veya hizmetten 
Türkiye’ de yararlanılması koşullarından birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Katma	Değer	Vergisi	Kanunu,	verginin	kapsamının	yapay	gerekçelerle	daraltılması	
önlemek için işlemi yapan kişilerin “şahsının” veya “işlemin yapılmasındaki nedenin” 
vergileme bakımından önemli olmadığını açıkça hüküm altına almıştır. Bir başka deyiş-
le verginin konusuna giren bir işlemin yapılmış olması vergileme için yeterlidir. Bunun 
dışında;	 i)	 işlemin	kanunların	veya	resmî	makamların	 isteği	üzerine	yapılmasının,	 ii)	
işlemi	yapanların	hukuki	statü	ve	kişiliklerinin	(özel,	kamu,	gerçek	ya	da	tüzel	kişi	gibi),	
iii)	 Türk	 uyruğunda	 bulunup	 bulunmamalarının,	 iv)	 ikametgâhlarının,	 iş	 yerlerinin,	
kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’ de olup olmamasının (dar ya da tam mükellef) 
hiçbir önemi yoktur. 

Bu	durumda	malı	teslim	edenin	uyruğuna	bakılmaksızın,	teslim	Türkiye	sınırları	içe-
risinde	yapılmışsa	vergiye	tabi	olacak,	Türkiye	dışında	yapılan	mal	teslimleri	ise	vergi	dı-
şında kalacaktır. Bir başka deyişle bir Türk vatandaşının Türkiye dışındaki mal teslimleri 
vergiye tabi tutulmazken yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye içinde yaptığı mal teslimleri 
katma değer vergisine tabi olacaktır. 

Bir teslim ya da hizmetin KDV’ ye tabi olmasının koşulları nelerdir?

Mal Teslimi
Bir	mal	üzerindeki	tasarruf	(mülkiyet)	hakkının	alıcıya	devredilmesi,	onun	gösterdiği	yere	
veya	kişilere	verilmesi,	malın	nakliyesinin	başlatılması,	nakliyeci	veya	sürücüye	verilmesi	
teslim olarak kabul edilmektedir. 

KDV’ nin konusunu Türkiye’  de 
gerçekleştirilen ve devamlı 
nitelikte olan mal teslimleri ve 
hizmet ifaları oluşturmaktadır.
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Bu tanımdan çıkan temel özellikler şunlardır: 
•	 Bir	malın	ödünç	olarak	verilmesi	teslim	sayılmaz,	
•	 Teslim	fiilinin	tamamlanması	için	malın	gönderildiği	yere	mutlaka	varması	veya	

alıcının	bilgisi	dahilinde	olması	şart	değildir,	
•	 Alıcının	bilgisi	dışında	dahi	olsa	onun	adına	hareket	eden	bir	memuru	ya	da	veki-

line	gönderilmek	üzere	nakliyeci	veya	sürücüye	verilmesi	teslim	sayılır,	
•	 Malın	tasarruf	hakkının	mutlaka	bir	bedel	karşılığında	devredilmesi	şart	değildir.	

Bedelsiz	teslimler	de	(vergiye	tabi	malların	işletmeden	çekilmesi,	personele	ücret	
olarak ödenmesi ya da bağışlanması gibi) emsal bedeli üzerinden vergiye tabi ola-
caktır.	Emsal	bedel	ise	öncelikle	ortalama	fiyat	esasına	göre,	değilse	maliyet	bedeli	
esasına	göre,	değilse	de	takdir	yoluyla	tespit	edilecektir	(VUK,	m.	267).

Birden fazla kimsenin bir mal üzerindeki tasarruf hakkını mal el değiştirmeden zin-
cirleme	akit	yapmak	suretiyle	devretmesi	hâlinde,	ilk	satıcının	o	malı	doğrudan	doğruya	
sonuncu	alıcıya	teslim	etmesi,	aradakilerin	her	birinin	ayrı	ayrı	teslimi	sayılır.	Buradaki	
amaç vergileme bakımından bütün muamelelerin kavranmasına imkân sağlamaktır. 

Katma	değer	vergisi	açısından;	su,	elektrik,	gaz,	ısıtma,	soğutma	ve	benzeri	dağıtımlar	
teslim	olarak	kabul	edilmiştir.	Bu	dağıtımlarda	katma	değer	vergisinin	doğuşu,	bedelleri-
nin aylık dönemler hâlinde “tahakkuk ettirilmesi” esasına bağlanmıştır. 

Kap	veya	ambalajı	geri	alınmak	suretiyle	yapılan	satışlarda,	katma	değer	vergisi,	amba-
laj hariç bedel (asıl mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Ancak bunun için kap veya ambalaj 
malzemesinin	likit	gaz	tüp	örneğinde	olduğu	gibi,	bir	yıldan	uzun	süre	kullanılabilir	nite-
likte olması ve satıcı tarafından amortismana tabi tutuluyor olması gereklidir. 

Döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu (örf ve adetler uygun olduğu) 
ya	da	bunların	yerine	aynı	cins	ve	mahiyette	tali	ve	döküntü	maddelerin	verildiği	hâllerde,	tes-
lim bunların dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılacaktır. Örneğin şeker fabrikalarının 
şeker pancarı teslimi karşılığında çiftçiye bedelsiz küspe vermesi teslim sayılmayacaktır. 

Trampa hâllerinde bir malın bedeli diğer bir mal olmaktadır. Katma değer vergisinde 
bedelin	niteliği	ya	da	bir	bedelin	bulunup	bulunmadığı	önemli	olmadığı	için,	önemli	olan	
mal	üzerindeki	tasarruf	hakkının	bir	başkasına	devredilmesi	olduğu	için,	trampa	iki	ayrı	
teslim	hükmünde	kabul	edilmiştir.	Buna	göre	örneğin	bir	binanın,	bir	arsa	ile	değiş	tokuş	
edilmesi	hâlinde	her	iki	taraf	da	birer	teslimde	bulunmuş	kabul	edilecek	ve	taraflar	teslim	
ettikleri malların emsal bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplayacaklardır. 

Teslim Sayılan Haller
Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’nda	tam	olarak	teslim	tanımına	girmeyen,	tereddütlü	birta-
kım durumların vergi dışında kalmasını önlemek amacıyla bir kısım hâllerin teslim sayı-
lacağı,	yani	katma	değer	vergisine	tabi	olacağı	hüküm	altına	alınmıştır.	Buna	göre;	

•	 Vergiye	tabi	malların	her	ne	suretle	olursa	olsun	işletmeden	çekilmesi	ya	da	işletme	
personeline	ücret,	ikramiye,	hediye,	gibi	adlarla	verilmesi;	

Örneğin,	akaryakıt	tüccarının	yakıtın	bir	kısmını	özel	otomobilinde	kullanması,	be-
yaz eşya tüccarının dayanıklı tüketim mallarından bir kısmının kendi şahsi ihtiyaçlarında 
kullanması,	bir	yağ	firmasının	işçilerine	her	ay	beş	kilogram	sıvı	yağ	vermesi	durumları	
teslim hükmündedir. 

•	 Vergiye	tabi	malların,	üretilip	teslimi	vergiden	istisna	mallar	için	kullanılması;	Ör-
neğin,	ihraç	edilecek	yani	teslimi	katma	değer	vergisinden	istisna	olan	bir	malın	
imalatında	kullanılan	ara	mallar,	katma	değer	vergisine	tabi	olacaktır.	

•	 Mülkiyeti	muhafaza	kaydıyla	yapılan	satışlarda	zilyedliğin	devri
Burada	mülkiyetin	devrini	beklemek	uzun	süre	alacağı	için,	gerçek	anlamda	bir	teslim	

(mülkiyet	geçişi)	olmadığı	hâlde,	satışa	konu	mal	alıcının	eline	geçtiği	anda	katma değer 
vergisine tabi tutulması hüküm altına alınmıştır. 
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Hizmet İfası
Teslim ve teslim sayılan hâller ile ithalat dışında kalan işlemler hizmet olarak kabul edil-
mektedir. Böylece teslim sayılan hâller ile ithalatın kapsamına sokulamayan işlemlerin 
tümünün hizmet sayılması ve vergilemede bir boşluk bırakılmaması amaçlanmaktadır. 

Hizmet;	bir	şeyi	yapmak,	işlemek,	meydana	getirmek,	imal	etmek,	onarmak,	temizle-
mek,	muhafaza	etmek,	hazırlamak,	değerlendirmek,	kiralamak,	bir	şeyi	yapmamayı	taah-
hüt	etmek	ve	benzeri	şekillerde	gerçekleşebilir.	Bu	tanıma	göre;	otel,	motel	ya	da	pansiyon	
işletmek,	 taşımacılık,	 temizlik,	 özel	 güvenlik,	 lokantacılık	 birer	 hizmettir.	 Bu	 örnekleri	
çoğaltmak mümkündür.

Bu şekilde hizmet dolaylı bir şekilde tanımlanmış ve hizmet sayılan bazı hâlleri be-
lirtmek suretiyle “bunlara benzeyen işlemlerin” de hizmet sayılacağına hükmedilmiştir. 
Buradaki	amaç,	hizmeti	belirli	bir	tanım	ve	bilinen	bazı	işlemler	ile	sınırlandırmak	yerine,	
zaman içinde değişik şekillerde ortaya çıkacak bazı işlemleri de genel tanıma ve verilen 
örneklere göre hizmet olarak değerlendirebilmektir. 

Bir hizmetin karşılığının nakit olmayıp; bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması 
hâlinde	kanunun	temel	ilkeleri	gereğince	bunların	her	biri	ayrı	işlem	olup,	hizmet	veya	
teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilir. 

Katma değer vergisine tabi tutulacak, teslim sayılan hâller nelerdir? 

Hizmet Sayılan Hâller
Hizmet	 kavramı	Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	nda	hiçbir	 açıklığa	 yer	 vermeyecek	 şe-
kilde oldukça geniş olarak tanımlanmıştır. Ancak yine de “karşılıksız yararlanma” ya da 
“yararlananların niteliği” gibi nedenlerle tereddüt uyandırabilecek bazı işlemlere açıklık 
getirmek ve sistemin bütünlüğünü sağlamak amacıyla hizmet sayılan bir kısım hâller ay-
rıca sayılmıştır. 

Buna	göre;	katma	değer	vergisine	tabi	bir	hizmetten,	 işletme	sahibinin,	 işletme	per-
sonelinin	veya	diğer	şahısların	karşılıksız	yararlandırılması	hizmet	sayılacaktır.	Örneğin,	
bir	turizm	şirketinin	düzenlediği	tura,	işletme	sahibinin	aile	fertleri	ya	da	akrabalarının	
ücretsiz olarak katılması ya da şirkete ait otelde ücretsiz olarak konaklamaları hizmet sa-
yılacak ve katma değer vergisine tabi olacaktır. Ancak bu tür bedelsiz sunulan hizmetlerin 
tespiti ve katma değer vergisine tabi tutulması oldukça güçtür. 

Her Türlü Mal ve Hizmet İthalatı
Katma	değer	vergisi	yurt	içi	tüketim	üzerinden	alınan	bir	vergi	olduğu	için,	yurt	içinde	
tüketilen	bütün	mal	ya	da	hizmetler,	yerli	ya	da	ithal	olduğuna	bakılmaksızın,	katma	değer	
vergisine	tabidir.	İthalatın	kamu	sektörü,	özel	sektör	veya	herhangi	bir	gerçek	veya	tüzel	
kişi tarafından yapılmasının veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesinin ya 
da özellik taşımasının vergilendirmeye etkisi bulunmamaktadır. Bu aynı zamanda katma 
değer vergisinin objektif bir vergi olduğunu da göstermektedir. Zira katma değer vergisin-
de	önemli	olan	mal	ya	da	hizmetin	ithal	edilmesidir.	İthal	edenin	kim	olduğunun	hiçbir	
önemi bulunmamaktadır. 

İthalatın	katma	değer	vergisine	tabi	 tutulmasındaki	 temel	amaç	yurt	 içinde	üretilen	
mal ve hizmetler ile ülkeye ithal yoluyla gelen mal ve hizmetler arasındaki vergi yükü 
farklılaşmasını (rekabet eşitsizliğini) ortadan kaldırmak ve tarafsızlık sağlamaktır. 

Vergilemede	“varış	ülkesi”	prensibini	uygulayan	bütün	ülkelerde	ithalat	katma	değer	
vergisine	tabi	tutulmakta,	ihracattan	vergi	alınmamaktadır.	Bir	başka	deyişle	ihracatçı	ülke	
vergilendirme yetkisini mal ve hizmetlerin tüketileceği ithalatçı ülkeye bırakmaktadır.
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İthalatın katma değer vergisine 
tabi tutulması, ihracatın ise 
vergiden istisna kılınması “varış 
ülkesi” prensibinin bir sonucudur.
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İthalatın katma değer vergisine tabi tutulmasının sebebi nedir?

Özellik Arz Eden Teslim ve Hizmetler
Ticari,	zirai	ve	mesleki	faaliyet	çerçevesinde	yapılan	teslim	ve	hizmetler	ile	mal	ve	hizmet	
ithalatının dışında ayrıca yurt içinde gerçekleştirilen birtakım teslim ve hizmetler de eko-
nomik,	mali	ve	sosyal	nedenlerle	katma	değer	vergisine	tabi	tutulmuştur.	Böylece	ticari,	
sınai,	zirai	ve	mesleki	faaliyet	çerçevesinde	yapılmayan	veya	açıkça	bu	faaliyetlere	dahil	
edilemeyen,	ancak	vergi	kapsamına	alınması	gerekli	görülen	bazı	teslim	ve	hizmetler	de	
vergi konusuna alınmıştır. Bu sayede katma değer vergisi mükellefi olmak ya da olmamak 
gibi nedenlerle ortaya çıkan haksız rekabet de önlenmiştir. Buna göre katma değer vergi-
sine tabi tutulacak diğer teslim ve hizmetler şunlardır: 

•	 Posta,	telefon,	telgraf,	teleks	ve	benzeri	hizmetler	ile	radyo	ve	televizyon	hizmetleri	
(ilan,	reklam,	film	satışı	gibi),	

•	 Her	türlü	şans	ve	talih	oyunlarının	(spor-toto,	piyango,	millî	piyango,	at	yarışları	ve	
diğer	müşterek	bahis	ve	talih	oyunları)	tertiplenmesi	ve	oynanması,	

•	 Profesyonel	sanatçıların	yer	aldığı	gösteri	ve	konserler	ile	profesyonel	sporcuların	katıl-
dığı	sportif	faaliyetler,	maçlar,	yarışlar	ve	yarışmalar	tertiplenmesi,	gösterilmesi	(ticari	
bir	organizasyon	içinde	yapılmayan	ve	gelir	amaçlı	olmayan	amatör	faaliyetler	hariç),

•	 Müzayede	mahallerinde	yapılan	satışlarda	bu	satışları	yapanlar,
•	 Müzayede	mahallerinde	(bir	malın	en	yüksek	bedeli	teklif	edene	satılması	için	ku-

rulan	ve	işletilen	yerler)	ve	gümrük	depolarında	yapılan	satışlar	ile	Tarım	Ürünleri	
Lisanslı	Depoculuk	Kanunu’	na	göre	düzenlenen	ürün	senetlerinin,	senedin	temsil	
ettiği	ürünü	depodan	çekecek	olanlara	teslimi,

•	 Boru	hattı	ile	ham	petrol,	gaz	ve	bunların	ürünlerinin	taşınmaları	hizmetleri,
•	 İktisadi	işletmeye	dahil	mal	ve	hakların	(arazi,	bina,	voli	mahalli,	dalyan,	haklar,	

gemi,	motorlu	yükleme,	boşaltma,	nakil	araçlar	gibi)	kiralanması	işlemleri,	
•	 Kamu	kurumları,	dernek	ve	vakıflar,	mesleki	kuruluşlar	ve	döner	sermayeli	kuru-

luşlar	tarafından	gerçekleştirilen	ticari,	sınai,	zirai	ve	mesleki	nitelikteki	teslim	ve	
hizmetleri,	(orduevleri,	askerî	gazino	ve	kantinler	ile	kamu	kurumlarına	ait	misa-
firhane,	kreş,	yemekhane,	eğitim	ve	dinlenme	tesislerinin	işletilmesi	hariç).	

•	 Rekabet	eşitsizliğini	gidermek	maksadıyla	isteğe	bağlı	mükellefiyet	suretiyle	vergi-
lendirilecek teslim ve hizmetler. 

KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ
Katma değer vergisi mal ya da hizmetin satış fiyatına eklemek suretiyle nihai tüketiciye 
yansıtılan bir vergidir. Dolayısıyla katma değer vergisinin yükü nihai tüketiciler üzerin-
de	kalmaktadır.	Kama	Değer	Vergisi	Kanunu’	nda	sayılan	mükellefler	(kanuni	mükellef)	
nihai tüketicilerden (fiili ya da iktisadi mükellef) tahsil ettikleri vergiyi aracı/sorumlu sı-
fatıyla onların adına vergi idaresine ödemek zorunda olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. 

Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	nda	sayılan	kanuni	mükellefler	şunlardır:	
•	 Mal	teslimi	ve	hizmet	ifası	hâllerinde	bu	işleri	yapanlar,	
•	 Mal	ve	hizmet	ithal	edenler,	
•	 Transit	taşımalarda	gümrük	veya	geçiş	işlemine	muhatap	olanlar	(Bunlar	88/8889	

sayılı	BKK	ile	vergiden	istisnadır),	
•	 PTT	İşletme	Genel	Müdürlüğü	ve	radyo	ve	televizyon	kurumları	(ticari,	sınai,	zirai	

ve mesleki faaliyet kapsamındaki işlemleri dolayısıyla mükelleftirler). 
•	 Her	türlü	şans	ve	talih	oyunlarını	tertip	edenler	(Burada	işlemlerin	yaygınlığı	ne-

deniyle	ortaya	çıkabilecek	çok	sayıda	mükellef	ile	muhatap	olmamak	bakımından,	
mükellef	bayiler	değil,	oyunların	teşkilat	müdürlükleridir).	
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•	 Gösteri,	konser,	sportif	faaliyet,	yarış	ve	yarışmaları	tertipleyenler	veya	gösterenler,
•	 İktisadi	işletmeye	dahil	mal	ve	hakları	kiraya	verenler,	
•	 İsteğe	 bağlı	mükellefiyette	 talepte	 bulunanlar	 (burada	 vergi	 konusuna	 girmeyen	

bazı	işlemleri	yapanlar,	katma	değer	vergisinin	mükellefi	olacaktır).
•	 Katma	değer	vergisine	tabi	bir	işlem	olmadığı	veya	vergiyi;	fatura	ve	benzeri	vesi-

kalarda gösterme hakkı bulunmadığı hâlde gösteren ve vergiyi tahsil edenler (Bu-
radaki amaç vergi adı altında para tahsil edip haksız kazanç sağlanmasını önle-
mektir),	

•	 Kanuna	göre	borçlu	oldukları	vergi	tutarından	daha	yüksek	bir	meblağı	gösteren	
ve tahsil edenler.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK
Katma	değer	vergisi	beyana	dayalı	bir	vergidir.	Ancak	vergi	idaresi	mükelleflerin	idarece	
takibinin	 güç	olduğu,	 dolayısıyla	 vergi	 tarh,	 tahakkuk	 ve	 tahsilatında	 kaybın	mümkün	
bulunduğu bazı hâllerde vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla mükellefin dı-
şındaki bir kısım kimseleri verginin ödenmesinden sorumlu tutmuştur. 

Dar Mükellefiyette Sorumluluk
Mükellefin	 Türkiye	 içinde	 ikametgâhının,	 iş	 yerinin,	 kanuni	 ve	 iş	merkezlerinin	 bu-
lunmadığı	hâllerde	işlemlere	taraf	olanlar	(mükellefin	temsilcisi,	vekili,	mükellef	adına	
hareket etmeye yetkili herhangi bir şahıs ya da kendine mal ve hizmet teslim edilen 
kişiler),	 verginin	 ödenmesinden	 sorumludur.	 Buradaki	 amaç	 mükellefin	 yurt	 dışın-
da bulunması hâlinde vergi alacağının ödenmesini güvence altına almaktır. Örneğin 
yurt dışındaki bir mimardan Türkiye’ de yararlanılacak bir proje için hizmet alınması 
hâlinde,	kendisine	yapılan	ödemeden	katma	değer	vergisi	kesilecek	ve	sorumlu	sıfatı	ile	
vergi dairesine yatırılacaktır. Bu şekilde yurt dışındaki bir mükellefin ödemesi gereken 
katma	değer	vergisinin,	kendisine	hizmet	yaptıran	yurt	içindeki	müşterileri	aracılığıyla	
ödenmesi sağlanmaktadır. 

Belgesiz Mal Bulundurulması veya Hizmet Satın Alınmasında 
Sorumluluk
Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	 nun	 en	 temel	 amaçlarından	biri	 de	 ekonomide	 belgesiz	
mal ve hizmet dolaşımını cezalandırmak ve belge düzeninin yerleşmesini sağlamaktır. 
Bunun için fiili yada kaydi envanter (sayım) işlemleri sırasında belgesiz mal bulundu-
rulduğu	veya	hizmet	satın	alındığı	 tespit	edilen	mükellefler,	bu	alışları	nedeniyle	kayba	
uğratılan katma değer vergisinden sorumlu tutulmuştur. Ancak öncesinde alış belgelerini 
ibraz etmeleri için tespit tarihinden itibaren kendilerine 10 günlük bir süre verilmiştir. 
Aksi taktirde emsal bedeli üzerinden re’ sen katma değer vergisi tarh edilecek ve vergi 
ziyaı cezası kesilecektir. Bununla birlikte satıcı nezdinde bu satışlarla ilgili olarak vergi 
inceleme	raporuna	dayalı	bir	tarhiyat	yapılmışsa,	alıcıdan	ayrıca	vergi	ve	ceza	alınmasına	
gerek kalmayacaktır.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depo İşletmeciliğinde Sorumluluk 
Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	nda	yapılan	yeni	bir	düzenleme	ile	Tarım	Ürünleri	Lisanslı	
Depoculuk	Kanunu’	na	göre	düzenlenen	ürün	senetlerinin,	senedin	temsil	ettiği	ürünü	
depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı 
depo işleticileri sorumlu tutulmuştur. 

Katma değer vergisinin kanuni 
mükellefleri, asıl mükellef olan 
nihai tüketicilerden tahsil ettikleri 
vergiyi onların adına vergi 
dairesine yatıran kişilerdir.

Katma değer vergisinde 
sorumluluk vergi alacağının 
güvence altına alınması amacıyla 
getirilmiştir.
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca Gerek Görülen Diğer Hâllerde 
Sorumluluk
Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	nun	kendisine	verdiği	yetkiye	
dayanarak	gerekli	gördüğü	bir	kısım	hâllerde	işleme	taraf	olanları	(kamu	kurumları,	dö-
ner	sermayeli	kuruluşlar,	üniversiteler,	bankalar	gibi)	verginin	tam	olarak	kesilip	öden-
mesinden ve bununla ilgili diğer ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi sorumlu 
tutmuştur.	Bu	haller	sınırlı	olmayıp,	mükelleflerin	idarece	takibinin	güç	olduğu	hâllerde,	
katma	değer	vergisi	sorumlu	sıfatıyla	tahsil	edilebilecektir.	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığının	
tevkifata	tabi	tutulmasını	öngördüğü	başlıca	hizmetle	şunlardır	(Bkz.,	110,	107,	105,	104,	
99,	96,	91,	89,	86,	85	No’	lu	KDV	Tebliği):	

•	 Yapım	işleri	ile	bu	işlere	ilişkin	mühendislik-mimarlık	ve	etüt-proje	hizmetleri,	
•	 Temizlik,	bahçe	ve	çevre	bakım	hizmetleri,	
•	 Özel	güvenlik	hizmetleri,	
•	 Makine,	teçhizat,	demirbaş	ve	taşıtlara	ait	tadil,	bakım	ve	onarım	hizmetleri,	
•	 Her	türlü	yemek	servisi,	
•	 Danışmanlık	ve	denetim	hizmetleri,	
Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetindedir. Katma De-

ğer	Vergisi	Kanunu’	nda	tanımlanan	“teslim”	mahiyetindeki	işlemler	tevkifat	uygulaması-
nın	kapsamına	girmemektedir.	Örneğin	bir	banka	şubesinin	bahçe	duvarının	inşası	işini,	
malzeme	 kendisine,	 işçilik	müteahhide	 ait	 olmak	üzere	 ihale	 etmesi	 hâlinde,	malzeme	
alımları	(kum,	demir,	çimento,	tuğla,	briket	gibi)	değil,	müteahhidin	yapacağı	hizmet	tev-
kifata	tabi	tutulacaktır	(Bkz.,	91	Seri	Nolu	KDV	Genel	Tebliği).	

Katma değer vergisinin ödenmesinden sorumlu olanlar kimlerdir?

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Her	vergi	kanununda	o	verginin	doğuşu	ya	maddi	bir	olayın	meydana	gelmesine	ya	da	
hukuki bir durumun tamamlanmasına bağlanmıştır. Katma değer vergisinde de vergiyi 
doğuran olayın hukuki şartları vergiye tabi işlemlerin özelliklerine göre ayrı tayin ve tespit 
edilmiştir. 

Mal Teslimi ve Hizmet İfası
Mal	 teslimi	ve	hizmet	 ifası	hâllerinde,	katma	değer	vergisi	malın	 teslimi	veya	hizmetin	
yapılması anında doğar. Böyle bir durumda faturanın malın tesliminden ya da hizmetin 
ifasından	sonra	maksimum	7	gün	içinde	düzenlenmesi	gereklidir.	Ancak	vergiyi	doğuran	
olay malın teslimi edildiği ya da hizmetin yapıldığı tarihte gerçekleşmiş sayılacaktır. Ör-
neğin,	26	şubatta	teslim	edilen	ancak	faturası	3	martta	kesilen	(bir	sonraki	aya	sarkan)	bir	
mal	için,	katma	değer	vergisi,	faturanın	kesildiği	mart	ayında	değil,	malın	teslim	edildiği	
şubat ayında doğmuş sayılacaktır. Bu hüküm sayesinde faturanın geç kesilmesi suretiyle 
katma değer vergisinin bir ay gecikmeli olarak ödenmesi imkânı da ortadan kalkmaktadır. 

Malın Teslimi ve Hizmetin İfasından Önce Fatura Düzenlenmesi
Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin ve-
rilmesi	hâlinde,	katma	değer	vergisi	bu	belgelerde	gösterilen	miktarla	sınırlı	olmak	üzere	
fatura veya benzeri belgelerin düzenlendiği anda doğar. 

Burada vergi alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması amacıyla 
genel kural olan katma değer vergisinin işlemin yapılmasından önce doğmaması kuralı-
nın	bir	istisnası	olarak,	vergiyi	doğuran	olayın	teslim	ya	da	ifadan	önce	gerçekleşmesine	
izin verilmekte ve katma değer vergisi faturanın kesilmesine bağlı olarak doğmaktadır. 
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Bu hüküm fatura ve benzeri vesikaları alan karşı tarafın bu belgelere dayanarak katma 
değer vergisi indiriminden yararlanmasına imkân sağlamaktadır. 

Kısım Kısım Mal Teslimi veya Hizmet İfası
Kısım	kısım	mal	 teslimi	 veya	hizmet	 yapılması	 hâllerinde,	 katma	değer	 vergisi	 her	 bir	
kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında doğar. 

Bu hüküm bir malın tesliminde ya da hizmetin ifasında genel kural olan teslim ya da 
ifanın tamamlanması kuralının bir istisnasıdır. Malın tesliminin ya da hizmet ifasının ta-
mamlanması	beklemeksizin,	kısım	kısım	katma	değer	vergisine	tabi	olmasını	ifade	etmek-
tedir.	Örneğin,	özel	eğitim	kurumlarında	yıllık	eğitim	hizmeti	bedelinin	ya	da	yıllık	okul	
servisi bedelinin her bir aya isabet eden katma değer vergisinin o ay itibarıyla doğması 
gibi. Benzer şekilde kiralama işlemlerinde de bir aylık kira bedelinin katma değer vergi-
sinin,	henüz	tahsilat	yapılmamış	ya	da	fatura	düzenlenmemiş	olsa	dahi,	o	aya	ait	katma	
değer vergisi beyannamesinde gösterilmesi gerekecektir. 

Bu sayede katma değer vergisinin süreklilik arz eden işlerde bilinmeyen bir tarihe er-
telenmesi	ve	ortada	iktisadi	bir	durum	olmadığı	sürece	mükelleflerin	katma	değer	vergisi-
nin doğumunu geciktirme suçlaması ile karşılaşmaları önlenmektedir. 

Komisyoncu veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlar 
Komisyoncular	vasıtasıyla	veya	konsinyasyon	suretiyle	yapılan	satışlarda,	katma	değer	
vergisi malların alıcıya teslimi anında doğar. Bir başka deyişle mal sahipleri tarafından 
bu	aracılara	emaneten	yapılan	teslimde,	mülkiyet	devri	bulunmadığından	katma	değer	
vergisi doğmaz. Kendilerini alıcı adına hareket eden kişi olarak kabul edip katma değer 
vergisi tahakkuk ettirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu gibi hâllerde katma de-
ğer vergisi ancak komisyoncu ya da konsinyeci tarafından malın üçüncü kişilere teslim 
edildiği (satıldığı) anda gerçekleşmiş ve asıl satıcının vergi mükellefiyeti de bu anda 
başlamış olur. 

Konsinyasyon	suretiyle	yapılan	satışlar,	mülkiyet	devri	yapılmaksızın,	malın	alıcı	adayı	
durumunda bulunan kimseye verilmesi ya da gönderilmesini ifade etmektedir. Bu gibi 
durumlarda mal satılıncaya kadar malın mülkiyeti malı gönderende kalır. Mal yılsonu 
itibarıyla satılmamış olursa gönderenin stokları arasındaki yerini alır. 

Malın Alıcıya veya Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi
Malın	alıcıya	veya	onun	adına	hareket	edenlere	gönderilmesi	hâlinde,	katma	değer	vergisi	
malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye verilmesi anında doğar. 

Su, Elektrik, Gaz Dağıtımı Hâlleri
Katma	değer	vergisi;	su,	elektrik,	gaz,	ısıtma,	soğutma	ve	benzeri	enerji	dağıtım	veya	kul-
lanımlarında,	bunların	bedellerinin	 tahakkuk	ettirilmesi	anında	doğar.	Bu	 tür	malların	
teslimi	önceden	gerçekleştiği	hâlde,	bu	aşamada	vergilendirilmesi	mümkün	olmadığın-
dan,	vergilendirme	bunların	bedellerinin	hesaplanarak	tahsil	edilebilir	hâle	geldiği	(fatu-
ranın düzenlendiği) anda yapılmaktadır. 

Mal ve Hizmet İthalatında
İthalatta	katma	değer	vergisini	doğuran	olay	malın	gümrük	vergisine	tabi	olup	olmama-
sına göre düzenlenmiştir. 

Gümrük vergisine tabi malların ithalinde katma değer vergisi gümrük vergisi ödeme 
mükellefiyetinin başladığı gün itibarıyla yani gümrük beyannamesinin gümrük idaresi 
tarafından tescil edildiği tarihte doğmaktadır. 

Konsinye satış; mülkiyet devri 
yapılmaksızın, malın alıcı adayı 
durumunda olan kimseye 
verilmesi ya da gönderilmesini 
ifade etmektedir.
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Gümrük vergisine tabi olmayan malların ithalinde ise katma değer vergisi yine güm-
rük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla doğacaktır.

 
Uluslararası ve Transit Taşımacılık Hâlleri
İkametgâhı,	iş	yeri,	kanuni	merkezî	ve	iş	merkezi	Türkiye’	de	bulunmayanlar	tarafından	
yabancı	ülkeler	ile	Türkiye	arasında	yapılan	taşımacılık	ile	transit	taşımacılıkta,	katma	de-
ğer vergisi gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması anında doğar. 
Ancak daha önce ifade edildiği gibi uluslararası ve transit taşımacılık işleri katma değer 
vergisinden	istisna	tutulduğunda,	bu	tür	hizmetlerde	vergiyi	doğuran	olayın	gerçekleşme-
sinin vergileme açısından bir önemi bulunmamaktadır. 

Tarımsal Ürünlerin Depodan Çekilmesi Hâli
Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’	nda	yapılan	yeni	düzenleme	 ile	 lisanslı	 tarım	ürünlerin-
de	katma	değer	vergisi,	Tarım	Ürünleri	Lisanslı	Depoculuk	Kanunu’	na	göre	düzenlenen	
ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi anında doğar. 

Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşir?
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Özet

 Katma değer vergisinin tarihsel gelişimini açıklamak
 Katma değer vergisi ilk kez 1954 yılında Fransa’ 
da uygulanmıştır. Ardından 1968 yılından itiba-
ren Avrupa Birliği’nin resmî vergisi olmuştur. Bu-
gün dünyada 150’yi aşkın ülkede uygulanmaktadır. 
Türkiye ’de ise 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 
yürürlüktedir.	Yürürlüğe	girmesi	ile	birlikte	mal	ve	
hizmetler üzerinden daha önce alınan sekiz adet 
vergi yürürlükten kaldırılmıştır. Bugün katma de-
ğer	vergisi	Türk	Vergi	Sistemi’	nin	en	önemli	vergi-
lerinden biridir. 

 Katma değer vergisinin genel özelliklerini sıralamak 
	Katma	 değer	 vergisi,	 katma	 değer	 üzerinden	 alınan	
bir vergidir. Bu sayede “çifte vergilendirmeyi” ve dikey 
bütünleşmeyi” önler. Katma değer vergisinde ihracat 
vergiden tamamen muaf tutulmak suretiyle teşvik 
edilmektedir.	 Vergi	 indirimi	 mekanizması	 sayesin-
de belge kullanımını cazip hâle getirerek kaçakçılığı 
önlemektedir. Ayrıca tüketim tipi katma değer vergisi 
yatırımları vergi dışında tutarak teşvik etmektedir.

 
  Katma değer vergisinin türleri ve yöntemlerini ifade 

etmek 
	Gayrisafi	hasıla	tipi,	gelir	tipi	ve	tüketim	tipi	olmak	üzere	
üç tür katma değer vergisi vardır. Gayrisafi hasıla tipinde 
sermaye malları matraha dâhildir. Gelir tipinde sermaye 
mallarının amortismanlarının indirilmesine izin verilir. 
Tüketim tipinde ise sermaye malları matraha dâhil edil-
memektedir. Türkiye’ de tüketim tipi uygulanmaktadır. 
Katma değer vergisi iki şekilde hesaplanmaktadır. Kat-
ma değer yöntemi olarak bilinen ilkinde; her aşamadaki 
katma	 değere,	 vergi	 oranı	 uygulanarak	 hesaplanırken	
vergi indirimi yöntemi olarak bilinen ikincisinde ise her 
aşamadaki	satış	üzerinden	hesaplanan	vergiden,	alışlar-
da ödenen verginin düşülmesi ile bulunmaktadır. Ancak 
her iki yönteme göre bulunan sonuç da aynıdır.

 
Katma değer vergisinin Türkiye’ de uygulanma neden-
lerini saymak
 Türkiye’ de katma değer vergisine geçilmesinin başlıca 
nedenleri; i)sanayi üzerindeki vergi yükünü düşür-
mek,	ii)	gelir	vergisi	sistemini	tamamlamak,	iii)	vergi	
kaçakçılığını	azaltmak,	iv)	ihracatı	teşvik	etmek,	v)	Av-
rupa Birliği ile uyum sağlamak ve vi) verginin olumlu 
özelliklerinden faydalanmak şeklinde özetlenebilir.

 Katma değer vergisinin konusuna giren işlemleri ifade 
etmek

 Katma değer vergisinin konusuna; mal teslimleri ve 
hizmet ifaları (uluslararası ve transit taşımacılık hiz-
metlerinin	 iç	 parkura	 isabet	 eden	 kısmı	 dahil),	 her	
türlü mal ve hizmet ithalatı ve Kanun’ da sayılan di-
ğer teslim ve hizmetler girmektedir. Ancak bunlardan 
uluslararası ve transit taşımacılık hizmetlerinin iç 
parkura isabet eden kısmı katma değer vergisinden 
istisna edilmiştir.

 
  Katma değer vergisininin mükelleflerininin kimler ol-

duğunu söylemek
	Katma	 değer	 vergisinin	mükellefleri;	 mal	 teslimi	 ve	
hizmet	ifasında	bulunanlar,	mal	ve	hizmet	ithal	eden-
ler,	gümrük	veya	geçiş	işlemine	muhatap	olanlar,	mü-
zayede	 mahallerinde	 satışları	 yapanlar	 PTT	 İşletme	
Genel	Müdürlüğü	ve	radyo	ve	televizyon	kurumları,	
şans ve talih oyunlarını tertipleyen teşkilat müdürlük-
leri,	gösteri,	konser,	sportif	faaliyet,	yarış	ve	yarışma-
ları	tertipleyenler,	iktisadi	işletmeye	dâhil	mal	ve	hak-
ları	kiraya	verenler,	isteğe	bağlı	mükellefiyet	talebinde	
bulunanlar şeklinde sıralanmıştır. 

  Katma değer vergisini doğuran olayı açıklamak
	Katma	değer	 vergisini	 doğuran	olay,	 vergiye	 tabi	 iş-
lemlerin özelliklerine göre ayrı tayin ve tespit edil-
miştir. Buna göre; malın teslimi ya da hizmetin ifa 
edilmesi,	 fatura	 ve	 benzeri	 belgelerin	düzenlenmesi,	
kısım	 kısım	mal	 teslimi,	 komisyoncu	 ya	 da	 konsin-
yatör vasıtasıyla yapılan satışlarda malın alıcıyla tes-
limi,	malın	alıcı	adına	yetkili	kişiye	gönderilmesi,	su	
elektrik,	gaz	ve	benzeri	dağıtımı,	mal	ve	hizmet	itha-
latı,	uluslararası	ve	transit	taşımacılık	ve	lisanslı	tarım	
ürünlerinin depodan çekilmesi ayrı birer vergiyi do-
ğuran olay olarak kabul edilmiştir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Türkiye’ de katma değer vergisi ne zaman yürürlüğe 
girmiştir? 

a. 1950
b. 1955
c. 1968
d. 1985
e. 2002

2. Türkiye’ de katma değer vergisinin yürürlüğe girmesi ile 
birlikte yürürlükten kalkmayan vergi aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

a.	 İlan	ve	Reklam	Hizmetleri	Vergisi
b.	 İşletme	Vergisi
c.	 Spor	Toto	Vergisi
d.	 PTT	Hizmetleri	Vergisi
e.	 Banka	ve	Sigorta	Muameleleri	Vergisi

3. Türkiye’ de uygulanan katma değer vergisi türü aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

a. Tüketim Tipi
b. Gelir Tipi
c.	 Gayrisafi	Hasıla	Tipi
d.	 Safi	Hasıla	Tipi
e. Karma Tip

4.	 KDV	oranın	%10	olduğunu	kabul	edersek,	değirmenci-
den 200 liraya aldığı unu ekmek yapıp 400 liraya satan fırın-
cının ödeyeceği katma değer vergisi kaç liradır? 

a. 10T
b. 20T
c. 30T
d. 60T
e. 50T

5. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin Türkiye’ de 
uygulanma nedenlerinden biri değildir? 

a. Avrupa Birliğine uyum sağlamak
b.	 Yatırımları	teşvik	etmek
c.	 İthalatı	teşvik	etmek
d. Gelir vergisinin bütünlüğünü sağlamak
e.	 Vergi	kaçakçılığını	azaltmak

6. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusu-
na girmez?

a.	 Şans	ve	talih	oyunları
b.	 Yarış	ve	yarışmalar	
c.	 Radyo	ve	televizyon	hizmetleri
d. Arizi ticari faaliyetler
e. Müzayede mahallerinde yapılan satışlar

7. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin kanuni 
mükelleflerinden	biri	değildir?

a. Mal ve hizmet ithal edenler
b. Taşımacılık yapanlar
c. Gösteri tertipleyenler
d.	 İlan	ve	reklam	işi	yapanlar
e.	 Nihai	tüketiciler

8. Belgesiz	 mal	 bulundurulması	 hâlinde,	 belgenin	 ibrazı	
için öngörülen süre kaç gündür?

a. 30
b. 20
c. 10
d.	 7
e. 3

9. Aşağıdakilerden hangisi teslim sayılmaz? 
a.	 Vergiye	tabi	malların	işletmeden	çekilmesi	
b.	 Vergiye	tabi	malların	çalışanlara	verilmesi	
c.	 Vergiye	tabi	malların	vergiye	tabi	olmayan	malların	

üretiminde kullanılması 
d.	 Vergiye	tabi	malların	ödünç	olarak	verilmesi
e.	 Vergiye	tabi	malların	zilyetliğinin	devri	

10. Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı teslim hükmündedir?
a. Zincirleme akitler
b. Trampa
c.	 Su,	elektrik,	gaz	dağıtımı
d. Boru hattı ile petrol dağıtımı
e. Kısım kısım teslimler
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Yaşamın İçinden

Maliye Şimdi de imha edilen ilacın KDV’ sini istiyor
Vergi	gelirlerini	artırmaya	çalışan	Maliye	adeta	sinekten	yağ	
çıkarmaya çalışıyor. Önce varlık barışına katılımı artırmak 
için KOD uygulamasını kullandı. KOD’ a alınan firmalardan 
mal	alanlara,	aldıkları	faturalardaki	KDV’	leri	indirim	kapsa-
mından	çıkarıp,	beyan	etmeleri	gerektiğine	ilişkin	yazı	gön-
derildi ya da varlık barışından yararlanmaları telkin edildi.
AKŞAM’	ın	da	manşetten	duyurduğu	olay	kamuoyunda	yo-
ğun	tepki	alınca,	KOD	sisteminin	revize	edilmesi	ve	standart	
birliği sağlanmasına ilişkin çalışma başlatıldı...
ŞİMDİ DE İMHA EDİLEN MALLARIN KDV’ Sİ 
İşleri	 bozulan	 esnaf	 eski	 veresiye	 defterlerini	 karıştırırmış.	
Vergi	gelirleri	azalınca	Maliye	de	eski	defterleri	karıştırmaya	
başladı. 
Nasıl	mı?
Daha	önce	indirilmesi	için	görüş	verdiği	KDV’	leri	şimdi	na-
sıl geri alırım diye çok düşünmüş olmalı ki eski köye yeni 
adet getirdi.
Başta	 ilaç	olmak	üzere	süt,	et	ve	bunların	ürünleri	 ile	kon-
serve	gibi	gıda	maddelerinin	çürümesi,	bozulması	veya	kul-
lanım	sürelerinin	dolması	nedeniyle	imha	edilmesi	hâlinde,	
bunların	alımında	yüklenilen	KDV’	lerin	indirilemeyeceğini	
açıkladı.
Dayanak	olarak	da	KDV	Kanunu’	nun	30/c	maddesinde	yer	
alan	zayi	olan	mallara	ait	KDV’nin	indirim	konusu	yapılama-
yacağına ilişkin hüküm gösteriliyor.
ESKİ KÖYE YENİ ADET 
Oysa	çürüme,	bozulma,	kullanım	süresinin	geçmesi	gibi	ne-
denlerle takdir komisyonu gözetiminde imha edilen malla-
rın	zayi	olan	mal	olarak	değerlendirilmeyeceği,	Maliye’	nin	
görüşüydü. 
Maliye Bakanlığı vermiş olduğu birçok özelgede ‘Takdir ko-
misyonu tarafından fiziken var olduğu saptanan ve değeri 
sıfır	 (0)	 olarak	 belirlenen	 malların	 çürüme,	 bozulma	 veya	
kullanım süresinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 
durumunda,	bu	malların	zayi	olan	mallar	kapsamında	değer-
lendirilmediğini	 ve	 alımında	 yüklenilen	KDV’	 nin	 indirim	
konusu yapılmasının mümkün olduğu’ nu belirtiyordu. (Bu 
konuda	geniş	bilgi	için	Coşkun	Aras’	ın	Yaklaşım’daki	maka-
lesine www.yaklasim.com’dan ulaşabilirsiniz.) 
UYGULAMA TEBLİĞLE DEĞİŞTİRİLDİ
Yıllardır	Maliye’nin	görüşü	doğrultusunda	süre	gelen	uygu-
lamayı	 değiştirecek	 yeni	 bir	 yasa	 çıkmadı.	 Yasa,	 aynı	 yasa.	
Sadece Maliye görüş değiştirdi.
5	Aralık	 2009	 tarihli	Resmî	Gazete’de	 yayımlanan	 113	 Seri	
No.lu	Tebliğ	ile	kullanım	süresi	geçen	veya	kullanılamayacak	

hale	 gelen	 ve	 imha	 edilen	malların,	 zayi	 olan	mal	mahiye-
tinde	olduğu	gerekçesiyle,	bu	malların	alımında	yüklenilen	
KDV’	nin	indirim	konusu	yapılmasının	mümkün	olmadığı-
nı,	söz	konusu	mallara	ait	yüklenilen	ve	daha	önce	indirim	
konusu	yapılan	KDV’nin	imha	tarihini	kapsayan	vergilendir-
me döneminde beyan edilerek indirim hesaplarından çıkarıl-
ması gerektiğini açıkladı...

Kaynak: http://aksam.medyator.com/2009/12/20/yazar/156-
28/metin_tas_sezgin_ozcan_/maliye_simdi_de_imha_
edilen_ilacin_kdv_sini_istiyor.html

Okuma Parçası
ÖZET: Katma değer vergisine konu olabilecek bir olay ger-
çekleşmemişken,	 vergilendirme	 ile	 ilgili	 belgelerin	biçimsel	
kurallara	uygun	olarak	düzenlenmiş	olması,	bu	olaya	ilişkin	
gerçek nitelik esas olduğundan vergi borcu doğmasına neden 
olmayacağı hakkında. 
İstemin	Özeti:	 Çırçır	 ve	 prese	 fabrikası	 işletmeciliği	 yapan	
yükümlü	şirketin	1987	işlemleri	incelenmiş	ve	bir	kısım	küt-
lü pamuğun müstahsilden alındığı halde gerçeğe aykırı fatu-
ralarla	 belgelendirildiği	 dolayısıyla,	 bu	 faturalardaki	 katma	
değer	vergisinin	 indirim	konusu	yapılamayacağı	 görüşüyle,	
kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatı önerilmiştir.
Bu	öneri	doğrultusunda	Şubat,	Eylül,	Ekim	ve	Kasım	1987	
dönemlerine ilişkin olarak salınan kaçakçılık cezalı katma 
değer	vergisine	karşı	açılan	davayı	 inceleyen	Adana	1.	Ver-
gi	Mahkemesi	5.12.1990	günlü	ve	E:	1990/833,	K:	1990/1692	
sayılı	 kararıyla;	 tarhiyatın	 hukuken	 geçerli	 tespitlere	 değil,	
kütlü pamuğun müstahsilden alınmış olabileceği varsayı-
mına	dayandığı	gerekçesiyle,	davayı	kabul	ederek	tarhiyatın	
kaldırılmasına karar vermiştir.
Vergi	dairesi	müdürlüğünün	temyiz	 istemini	 inceleyen	Da-
nıştay	Yedinci	Dairesi	27.12.1993	günlü	ve	E:	1991/2038	K:	
1993/6414 sayılı kararıyla; bir faturanın gerçeğe aykırı olup 
olmadığının saptanmasının alım-satım kademelerindeki 
bütün	 işlemlerin	 incelenmesine	 bağlı	 olduğu,	 yükümlünün	
1987	 yılında	 emtia	 satın	 aldığı	 ...’nın,	 bakkallık	 işinde	 iflas	
ettikten sonra mükellefiyet tesis ettirerek zirai mahsul ticare-
tiyle	uğraşan	tacirlere	komisyon	karşılığında	fatura	verdiğini,	
yükümlüye verdiği faturaların gerçek mal hareketine dayan-
madığını	ifade	ettiği,	mahkeme	kararında,	yükümlü	şirketin	
kütlü	pamukları	satın	aldığının,	sevk	irsaliyeleri,	banka	hava-
le	makbuzları,	banka	çekleri	ve	nakit	olarak	ödeme	yoluyla	
kanıtlandığı	belirtilmiş	ise	de,	...	ifadesinde;	hiç	mal	satmadı-
ğı,	kilogramında	25	kuruş	alarak	sahte	fatura	düzenlediğini,	
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faturaları alanların bu faturaların sahte olduğunu bildiklerini 
belirtmesinin kanunun öngördüğü anlamda mal teslimi ve 
katma değer vergisi ödemesinin söz konusu olmadığını gös-
terdiği gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma	 kararına	 uymayan	 Adana	 1.	 Vergi	 Mahkemesi	
14.6.1994	 günlü	 ve	 E:	 1994/609,	 K:	 1994/480	 sayılı	 kara-
rıyla;	 inceleme	 raporu	 ve	 ekindeki	 tespitlerin	 Vergi	 Usul	
Kanunu`nun 3 üncü maddesinde öngörülen türde delil ni-
teliği	 taşımadığı,	 yasanın	öngördüğü	 şekil	 şartlarına	uygun	
faturaların sahte olup olmadığının satıcının beyanı ve eko-
nomik	durumu	yanında,	bu	kişi	adına	düzenlenen	belgelerin	
değerlendirilmesi ve ödemelerin nasıl yapıldığının araştırıl-
masıyla	anlaşılabileceği,	gerçek	usulde	yükümlülük	tesis	etti-
ren,	defter	tutup	beyanname	veren,	sattığı	ürünlerin	bedelini	
çekle	tahsil	eden	bir	kişinin	mal	satmadığı,	sahte	fatura	ver-
diği yolundaki beyanının ileride yapılacak cezalı vergileme-
den	kurtulmayı	amaçladığı,	...	Ticaret	Borsasına	tescil	edilen	
kütlü pamuğun satışı ile ilgili sevk irsaliyeleri ile kantar tartı 
pusulalarında gösterilen taşıyıcı kamyonun plakasının aynı 
olduğu,	çeşitli	zamanlarda	başka	olaylarla	ilgili	olarak	yapılan	
tek	yanlı	tespitlerin	doğrudan	davacı	şirketle	ilgili	olmadığı,	
bu nedenle sahte olduğu ileri sürülen faturalarda yer alan 
kütlü	pamuğun	çiftçilerden	değil,	gerçek	usulde	vergiye	tabi	
tacirlerden	satın	alındığının	anlaşıldığı	gerekçesiyle,	davanın	
kabulü yolundaki ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz 
edilmiştir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay	Tetkik	Hakimi	Dr.	A.Ö`nün	Düşüncesi:	Yükümlü	
adına	 fatura	 veren	 kişi	 gerçekte	mal	 satmadığını,	 faturaları	
belli	bir	bedel	karşılığında	verdiğini	ifade	ettiğinden,	fatura-
larda	görünen	katma	değer	vergisinin	gerçekte	ödenmediği,	
dolayısıyla da indirim konusu yapılamayacağı sonucuna va-
rılmaktadır.
Bu	 nedenle,	 vergi	 dairesi	 müdürlüğünün	 temyiz	 isteminin	
kabul edilerek ısrar kararının bozulması gerektiği düşünül-
mektedir. Danıştay Savcısı A.P.`nin Düşüncesi: Temyiz baş-
vurusu,	 çırçır	 ve	prese	 fabrikası	 işleten	davacının	bir	kısım	
kütlü satışlarını sahte fatura ile belgelendirdiği inceleme ile 
tespiti üzerine salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi-
ni terkin eden mahkeme kararının düzenlenen bir faturanın 
gerçek dışı olup olmadığının bu faturanın düzenlenmesine 
tekaddüm eden alım satım kademelerindeki bütün işlemle-
rin incelenmesine bağlı olduğu olayda davacıya fatura veren 
...`nın gelir vergisi mükellefi olduğu ve fatura bastırarak bu 
faturaları kendisinden isteyenlere komisyon karşılığı ver-
meyi ticari faaliyet haline getirdiğini ifade ettiğinden davacı 
adına düzenlenen fatura ve vesikaların gerçeği yansıtmadı-
ğı,	yasanın	öngördüğü	anlamda	mal	teslimi	ve	katma	değer	

vergisi ödemesinin olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle 
Danıştay	7.	Dairesince	bozulmasından	sonra	aynı	mahkeme-
ce verilen ısrar kararının bozulması istemine ilişkindir.
Israr kararı; gerçek usulde vergi yükümlülüğünü tescil etti-
rerek,	 fatura	 ve	 diğer	 belgeleri	 bastıran	 ve	 defter	 tutup	 be-
yanname	 veren,	 sattığı	 ürün	 bedellerini	 çekle	 tahsil	 eden	
vergi yükümlüsünün beyanlarının tek başına sahte fatura 
verdiğinin	kanıtı	olamayacağı,	bu	nedenle	gerçek	alım	satı-
ma	dayanan	 faturalarda	yer	 alan	KDV	nin	 indirim	konusu	
yapılabileceği,	 uygulanan	 kaçakçılık	 cezalı	 tarhiyatta	 isabet	
görülmediği gerekçesine dayalıdır.
3065	sayılı	Katma	Değer	Vergisi	Kanunu`nun	29.	maddesin-
de;	 “mükelleflerin	 yaptıkları	 vergiye	 tabi	 işlemler	 üzerinden	
hesaplanan	katma	değer	vergisinden,	kendilerine	yapılan	tes-
lim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve 
benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirile-
ceği	hükme	bağlanmış,	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu`nun	3.	
maddesinin B. bendinde ise; “vergilendirmede vergiyi doğu-
ran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas-
tır”	 hükmü	 getirilmiş	 olup,	 indirim	 yapılabilmesi	 için	 emtia	
sattığı iddia olunan firmaların kestiği faturaların gerçek olup 
olmadığı ve dolayısıyla bu mallara ilişkin katma değer vergisi-
nin hazineye ödenip ödenmediğinin saptanması gerekir.
Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu dönemde 
yükümlüye kütlü satan kişinin gerçek usulde gelir vergisi 
mükellefi	olup,	defter	 tutup	beyanname	verdiği	 söz	konusu	
kütlülerin yükümlü şirkete ait fabrikaya taşındığının sevk 
irsaliyeleri	 ile	 sabit	 olduğu,	 kantarda	 tartılarak	 fabrikanın	
deposuna teslim edildiği ve kütlü bedellerinin büyük bir kıs-
mının satıcı adına düzenlenen çeklerle bir kısmının da mak-
buz	karşılığında	nakden	ödendiği,	 şu	hale	göre	 söz	konusu	
faturaların gerçek bir alım satım sonucu düzenlendiği anla-
şıldığından,	müstahsilden	satın	alınmış	olabileceği	varsayımı	
ile yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle terkin 
yolundaki karar yerindedir.
İleri	sürülen	iddialar	temyize	konu	ısrar	kararının	bozulma-
sını	 gerektirecek	 nitelikte	 olmadığından,	 istemin	 reddinin	
uygun olacağı düşünülmektedir.
Türk	Milleti	Adına	hüküm	veren	Danıştay	Vergi	Dava	Daire-
leri	Genel	Kurulunca,	dosyadaki	belgeler	incelendikten	son-
ra	gereği	görüşüldü:	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu`nun	2365	
sayılı	Kanunla	değişik,	3	üncü	maddesinde,	vergilendirmede	
vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek ni-
teliğinin	 esas	 olduğu	kurala	 bağlandığından,	 vergilendirme	
ile ilgili belgelerin biçimsel kurallara uygun düzenlenmiş 
olması olayın gerçek niteliğinin araştırılmasına ve soucuna 
göre işlem yapılmasına engel değildir. Bu tür belgelerin ger-
çeğe aykırı veya içeriği yönünden yanıltıcı olduğu usulen ge-
çerli başka kanıtlarla ispatlanabilir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yükümlünün	 uyuşmazlık	 konusu	 dönemde	 fatura	 aldığı	 ...	
ifadesinde; şeklen vergi yükümlülüğünü tesis ettirip ihtiyaç 
duyanlara	belli	 bir	 bedel	 karşılığında	 fatura	 sağladığını,	 fa-
turaları alanlar tarafından adına düzenlenen çek bedellerini 
bankadan tahsil ederek aldığı parayı mal sahiplerine verdiği-
ni,	halen	pamuk	tarlalarında	işçilik	yaparak	geçimini	sağla-
dığını belirtmiştir.
Vergi	Usul	Kanunu`nun	3	üncü	maddesine	göre	kanıt	nite-
liği taşıyan bu ifade yükümlünün bu kişiden gerçekte emtia 
satın	 almadığını	 ortaya	 koyduğundan,	 faturaların	 biçimsel	
kurallara	uygun	olması,	sevk	irsaliyesi	ve	çek	düzenlenmesi,	
borsada tescil yapılması gibi işlemler faturalarda gösterilen 
emtianın faturanın düzenleyicisinden alındığını kanıtlama-
ya	 yeterli	 değildir.	 Çünkü,	 gerçeğe	 aykırı	 fatura	 gibi	 sevk	
irsaliyesi	de	düzenlenebilmekte,	 işlemlere	gerçek	görüntüsü	
verebilmek için anlaşılan kişilere çekle ödeme yapılıp daha 
sonra	paranın	geri	alınması	mümkün	olmaktadır.	Yine	5590	
sayılı	Kanunun	52’nci	maddesine	göre	borsada	 tescil,	kural	
olarak üzerine tescil yükümlülüğü düşen tarafından başvuru 
üzerine	gerçekleştirilen	beyana	dayalı	bir	işlem	olduğundan,	
tescil konusu emtianın gerçekten satıcı görünen kişiden satın 
alındığına kesin bir kanıt sayılamaz.
Bu	 durumda,	 yükümlünün	 ...	 isimli	 kişiden	 gerçekte	 em-
tia	 satın	 almadığı	 ve	 katma	değer	 vergisi	 ödemediği	 halde,	
düzenlenen faturalarda gösterilen katma değer vergisini 
indirim konusu yaparak vergi kaybına yol açtığı sonucuna 
varıldığından,	tarhiyatın	kaldırılması	yolundaki	direnme	ka-
rarında yasaya uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan	 nedenlerle,	 vergi	 dairesi	 müdürlüğünün	 temyiz	
isteminin	kabulüyle	Adana	1.	Vergi	Mahkemesinin	14.6.1994	
günlü	ve	E:	1994/609,	K:	1994/480	sayılı	direnme	kararının	
BOZULMASINA,	 28.4.1995	 gününde	 oyçokluğu	 ile	 karar	
verildi. 
KARŞI OY
Temyiz istemine konu yapılan vergi mahkemesi direnme ka-
rarının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi karşısında 
ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek du-
rumda	bulunmadığından,	temyiz	başvurusunun	reddi	gerek-
tiği görüşüyle karara katılmıyoruz.
TC	Danıştay	VDDGKK,	E.	1994/332,	K.	1995/142,	28.4.1995

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm

1.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Tarih-
sel Gelişimi” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 

2.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Tarih-
sel Gelişimi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

3.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Türleri”	
konusunu tekrar gözden geçiriniz.  

4.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Hesap-
lama	Yöntemleri”	konusunu	tekrar	gözden	geçiriniz.		

5.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Türki-
ye’	de	Uygulama	Nedenleri”	konusunu	tekrar	göz-
den geçiriniz.  

6.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Konu-
su” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

7.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Mükel-
lefleri”	konusunu	tekrar	gözden	geçiriniz.	

8.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	 Değer	 Vergisinde	 So-
rumluluk” konusunu tekrar gözden geçiriniz.  

9.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Konu-
su” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

10.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinin	Konu-
su” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Katma	değer	 vergisi	 katma	değer	üzerinden	 alınan,	dolaylı	
bir vergidir. Bir önceki aşamada ödenen verginin indirilme-
sine imkân tanıması sayesinde verginin üzerinden vergi alın-
masını (vergi piramitleşmesini) önler. 

Sıra Sizde 2
Katma değer vergisi iki şekilde hesaplanmaktadır. Bunlar 
katma değer yöntemi ve vergi indirimi (mahsup) yöntemi-
dir.	 İlk	yöntemde	her	 aşamadaki	katma	değere,	 vergi	oranı	
uygulanarak	 hesaplanmaktadır.	 İkinci	 yöntemde	 ise	 satış	
üzerinden	 hesaplanan	 vergiden,	 alışlarda	 ödenen	 verginin	
düşülmesi ile bulunmaktadır. 

Sıra Sizde 3
Türkiye’de katma değer vergisine geçilmesinin temel neden-
leri	 sanayinin	 vergi	 yükünü	düşürmek,	 gelir	 vergisi	 ile	 bü-
tünlük	 sağlamak,	 vergi	 kaçakçılığını	 azaltmak,	 yatırımı	 ve	
ihracatı teşvik etmek ve AB ile uyum sağlamaktır. 
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Yararlanılan Kaynaklar 
Sıra Sizde 4
Bir teslim ya da hizmetin katma değer vergisine tabi olmasını 
iki	temel	koşulu,	işlemin	devamlı	olması	ve	Türkiye	sınırları	
içerisinde gerçekleştirilmesidir. Bunun dışında kimin tara-
fından ya da hangi amaçla yapıldığı önemli değildir. 

Sıra Sizde 5
Katma	Değer	Vergisi	Kanunu’na	göre,	vergiye	tabi	malların	
işletmeden	çekilmesi	ya	da	işletme	personeline	ücret,	ikrami-
ye,	hediye,	gibi	adlarla	verilmesi,	vergiye	tabi	malların,	ver-
giden istisna malların üretiminde kullanılması ve zilyetliğin 
devri teslim sayılmıştır. 

Sıra Sizde 6
İthalatın	 katma	 değer	 vergisine	 tabi	 tutulmasındaki	 temel	
amaç yerli ve ithal ürünler arasındaki ayrımcılığı ortadan 
kaldırmak ve ihracatı teşvik etmektir. 

Sıra Sizde 7
Katma değer vergisinde sorumluluk vergi alacağını güven-
ce altına almak için getirilmiştir ve dar mükellefiyette işle-
me	taraf	olanlar,	belgesiz	mal	bulunduran	ya	da	hizmet	satın	
alanlar,	 tarım	ürünlerinde	 lisanslı	depo	 işletmeleri	verginin	
ödenmesinden sorumlu tutulmuştur. Ayrıca Maliye Bakan-
lığı bir kısım kamu kurum ve kuruluşlarını bu konuda so-
rumlu kılmıştır. 

Sıra Sizde 8
Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay; malın teslimi 
ya	 da	 hizmetin	 ifası,	 faturanın	 düzenlenmesi,	 kısım	 kısım	
mal	teslimi,	aracılar	tarafından	malın	asıl	alıcıya	teslimi,	su	
elektrik,	gaz	bedelinin	tahakkuk	ettirilmesi,	gümrük	beyan-
namesini	tescili,	araçların	gümrüğe	girmesi	ya	da	çıkması	ve	
lisanslı tarım ürünlerinin depodan çekilmesi anlarında ger-
çekleşmiş kabul edilir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Katma değer vergisinde ihracat istisnasını açıklayabilecek,
Katma değer vergisinden istisna edilen diğer işlemleri sayabilecek,
Katma değer vergisinin matrahını belirleyebilecek,
Katma değer vergisinde indirim uygulamasını açıklayabilecek,
Katma değer vergisinin beyanı ve ödenmesini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KATMA DEĞER VERGSİNDE İSTİSNALAR
Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda da diğer bütün kanunlarda olduğu gibi çok çeşitli 
amaçlara (ekonomik, sosyal, kültürel, ilmî ve sağlık) hizmet eden çok sayıda istisna ve 
muafiyet hükmüne yer verilmiştir. Ancak sınırlarını kesin olarak tayin etmekte yaşanan 
güçlükler nedeniyle istisna ve muafiyet şeklinde bir ayrım yapılmamış, işlemlerin tümü 
için istisna tanınması yoluna gidilmiştir. 

Diğer yandan kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetlerin sayısı arttıkça vergilemede ada-
let ve eşitlik ilkelerinden uzaklaşılmaktadır. Bu bakımdan birçok ekonomist istisna ve muafi-
yetlerin mümkün olduğu kadar az sayıda olmasını ve kişisel amaç gütmemesini önermektedir. 

İhracat İstisnası

Mal ve Hizmet İhracatı İstisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda ihracatı teşvik etmek amacıyla mal ve hizmet ihracatı 
vergiden istisna edilmiştir. Bir önceki ünitede ifade edildiği gibi varış ülkesi prensibinin 
geçerli olduğu bütün ülkelerde aynı kural geçerlidir. Bir başka deyişle çıkış ülkesi vergilen-
dirme yetkisini malın ithal edildiği (vardığı) ülkeye bırakmaktadır. Bu sayede yerli ve ithal 
ürünler arasındaki rekabet ayrıcalığı da ortadan kalkmaktadır.

Mal ve hizmet ihracatı istisnası tam istisna niteliğindedir. Şöyle ki ihraç edilen mal ve 
hizmet dolayısıyla şartların oluşması hâlinde katma değer vergisi ödenmediği gibi buna 
ilişkin her türlü mal ve hizmet alımlarında yüklenilen katma değer vergisi de indirilmekte 
ya da iade edilmektedir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda ihracatın ülke ekonomisi için taşıdığı önem göz 
önünde bulundurularak istisnanın kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Buna göre aşağı-
daki teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır: 

•	 İhracat	teslimleri	ve	bu	teslimlere	ilişkin	hizmetler,	
•	 Yurt	dışındaki	müşteriler	için	yapılan	hizmetler,	
•	 Serbest	bölgedeki	müşteriler	için	yapılan	fason	hizmetler,	
•	 Karşılıklı	olmak	şartıyla	uluslararası	roaming	anlaşmaları	çerçevesinde	yurt	dışın-

daki müşteriler için Türkiye’  de verilen roaming hizmetleri. 
Mal teslimlerinin ihracat istisnasından yararlanabilmesi için malın; Türkiye Cumhu-

riyeti gümrük bölgesinden çıkarak (gümrük hattını geçerek) bir dış ülkeye veya bir ser-
best bölgeye ulaşması gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya 
bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposuna (eşyanın depolandığı yer) konul-

Katma Değer Vergisi II

Kanunlarda yer alan istisna ve 
muafiyet hükümlerinin çokluğu 
vergilemede adalet ve eşitlik 
ilkesini zedelemektedir.

Roaming telekomünikasyon 
şirketlerinin kendi abonelerine 
başka operatörlerin kapsama 
alanında da hizmet verebilmek 
için o şirketler ile altyapılarını 
kullanma anlaşması yapmasıdır.
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ması gereklidir. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt 
içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya değerlendirilmesi bu durumu 
değiştirmeyecektir.

Hizmet teslimlerinin ihracat istisnasından yararlanabilmesi için hizmetin; yurt dışın-
daki müşterilere yapılmış olması ya da hizmetten yurt dışında faydalanılması gereklidir. 
Burada yurt dışındaki müşteriler ifadesi; ikametgâhı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müsta-
kilen faaliyet gösteren şubelerini kapsamaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’ na ait 26 ve 30 No’ lu Genel Tebliğ’ lerde hizmet teslimi 
konusundaki tereddütleri gidermek amacıyla hizmet ihracatı sayılacak ve sayılmayacak 
hâllere ilişkin örnekler yer almaktadır. Buna göre örneğin, Türkiye’ de tam mükellef bir 
mühendislik şirketinin Ürdün’ de bulunan bir firmaya çizdiği tekstil fabrikası projesi için 
aldığı bedel hizmet ihracatı istisnasından yararlanacaktır. Benzer şekilde Hollandalı bir 
firmanın Türkiye’ den ithal ettiği maden cevherinin sağlanması, kalite kontrolü, gemile-
re yüklenmesi gibi işleri yapan Türk firmasının aldığı komisyon, hizmetten yurt dışında 
faydalanılacağı için hizmet ihracatı istisnasından yararlanacaktır. Buna karşılık örneğin 
Türkiye’ de komisyonculuk yapan bir şirketin Almanya’ da yerleşik bir firmanın Türkiye’ 
den tekstil ürünleri alımına aracılık karşılığında aldığı komisyon, hizmetten Türkiye’ de 
yararlanıldığı için hizmet ihracat istisnasından yararlanamayacaktır. 

Fason hizmetlerin ihracat istisnasından yararlanabilmesi için fason hizmetlerin; ser-
best bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması ya da hizmetten serbest 
bölgelerde faydalanılması gereklidir. Buna göre, serbest bölgeden gönderilen ana madde 
ve malzemelerin, yurt içinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan son-
ra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler, istisna kapsa-
mında değerlendirilecektir. Burada fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının 
devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek 
tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade etmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’ na göre; imalatçılar tarafından yapılan ihraç kaydıyla 
teslimlerde, ihracatçılardan tahsil edilmeyen katma değer vergisi, vergi dairesince tecil ve 
malın teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi hâlinde 
terkin edilecektir. Aksi taktirde tecil edilen vergi, tahakkuk tarihinden itibaren gecikme 
zammıyla birlikte tahsil edilecektir. Katma Değer Vergisi Kanunu’ na ait 112 No’ lu KDV 
Genel Tebliğinde mücbir sebep hâllerinde (savaş/siyasal karışıklık, siparişin iptali, gemi-
nin gecikmesi, millî tatil, iklim koşulları, araç yoğunluğu, grev, ihracat için izin alınama-
ması gibi) bu sürenin 3 aya kadar uzayabileceğine hükmedilmiştir. 

Toplam satışları 625T olan (500T’ lik kısmı ihraç kaydıyla) ve indirebileceği katma değer 
vergisi 72,5T olan bir mükellefin, tecil ve terkin edilecek vergisi şu şekilde hesaplanacaktır. 

Hesaplanan KDV (500 +125) X %18 = 112,5T
İndirilecek	KDV		 	 							=	72,5T
Ödenmesi Gereken KDV        = 40T
Tecil Edilebilir KDV (500 x %18)      = 90T
Tecil Edilecek KDV         = 40T
İadesi	Gereken	KDV	 	 							=	50T
Bu örnekte indirilecek katma değer vergisinin daha fazla (162,5T) olması hâlinde ara-

daki fark olan 50T sonraki döneme devredecek ve ihracat dolayısıyla tecil edilen 90T tuta-
rındaki katma değer vergisi ise iade edilecektir. 

İhraç kaydıyla teslimlerde malın 
üç ay içinde ihraç edilmesi hâlinde 
tecil edilen katma değer vergisi 
terkin edilecektir. Aksi takdirde 
gecikme zammı ile birlikte tahsil 
edilecektir.

ÖRNEK 



2. Ünite - Katma Değer Vergisi II 25

İhracat istisnasının kapsamına neler girer?

Diğer Durumlar
Mal ve hizmet ihracatının yanında ayrıca Türkiye’ de ikametgâhı, iş yeri, kanuni veya iş 
merkezi bulunmayanlara yapılan birtakım teslim ve hizmetler de ihracat istisnası kapsa-
mında değerlendirilmiştir. Buna göre;

•	 Türkiye’	de	ikamet	etmeyen	yolcuların	götürdükleri	malların	teslimi	anında	tahsil	
edilen katma değer vergisi gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin 
ibraz edilmesi hâlinde iade edilecektir. 

•	 Türkiye’	de	ikametgâhı,	iş	yeri,	kanuni	ve	iş	merkezi	bulunmayanların,	taşımacılık	
faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir 
hizmetleri ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları taşı-
macılık işleri ile ilgili mal ve hizmetlere ait katma değer vergileri, karşılıklı olmak 
kaydıyla iade edilecektir. 

•	 Türkiye’	de	ikametgâhı,	iş	yeri,	kanuni	ve	iş	merkezi	bulunmayan	yabancı	yapımcıla-
rın, Türkiye’ de vergi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetleri bulunmamak 
koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen sinematografik eserlerin çekim izin 
süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetlerin (2011 yılı için 
700	Tyerine (2018 yılı için 1000 T’yi aşan) katma değer vergisi iade edilecektir. 

 
Deniz, Hava ve Demir Yolu Taşıma Araçları İstisnası
Ülkemizin coğrafi özellikleri nedeniyle büyük imkânlar vadeden deniz ve hava ticaret fi-
losu ile demir yolu ulaşım sisteminin geliştirilmesini teşvik ve uluslararası rekabet edebi-
lirliğini artırmaya yönelik olarak başta deniz taşımacılığı olmak üzere söz konusu taşıma-
cılık faaliyetlerine yönelik birtakım istisnalar düzenlenmiştir. 

Buna göre; deniz, hava ve demir yolu taşıma araçları (Bu gruba 2011 yılından itibaren 
deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile uğraşanlara yapılacak tes-
lim ve hizmetlerde dâhil edilmiştir. Ancak adı geçen araç ve tesislerin inşa ve tadil edilip 
ilk teslimi yapıldıktan sonra üçüncü kişilere satışı vergiye tabidir. Ticari amaçlı olmayan 
(özel) araçların da söz konusu istisnadan yararlanması mümkün değildir. 

Bunun dışında ayrıca; deniz ve hava taşımacılığının altyapısını oluşturan liman ve 
hava meydanlarının sayısının ve kalite standartlarının artırılması amacıyla liman ve hava 
meydanlarında yapılan hizmetler, limanlara bağlantı sağlayan demir yolu hatları, liman 
ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi için yapılan mal teslimleri ve 
inşaat taahhüt işleri, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Kıymetli Maden ve Petrol Arama İstisnası
Doğal kaynakların ve yer altı zenginliklerinin ülke ekonomisine kazandırılmasını teş-
vik amacıyla altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj (toz hâlindeki 
cevherin saflaştırılması sonucunda borsada işlem görebilecek her çeşit kıymetli madenin 
elde edilmesi) ve petrol arama faaliyetlerinde bulunanlara ve boru hattı ile taşımacılık ya-
panlara katma değer vergisi ayrıcalığı getirilmiştir. Buna göre; söz konusu faaliyetlerinin 
yürütülmesinde kullanılmak üzere yapılan teslim ve hizmetler ile boru hatların inşa ve 
modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisnadır. 

Teşvik Belgeli Yatırım İstisnası
Yatırımların	ülke	ekonomisine	olan	katkısı	göz	önünde	bulundurularak	yatırım	teşvik	belgesi	
sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat (kamyon, forklift, iş makinesi, vinç, 

1

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 
özellikle deniz taşımacılığının 
teşvikine yönelik olarak önemli 
istisnalar söz konusudur.

Doğal kaynakların ve yer altı 
zenginliklerinin ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik teslim 
ve hizmetler katma değer 
vergisinden istisnadır.
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tarım makinesi, apron otobüsü gibi) teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi 
hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu sayede yatırımcıların 
finansman sıkıntılarının hafifletilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi sağlanmıştır. 

Taşımacılık İstisnası
Ülkemizin konumu nedeniyle büyük gelişme potansiyeli taşıyan uluslararası taşımacılık 
(deniz, kara, hava ve demir yolu ile yapılan), transit taşımacılığı da kapsayacak şekilde 
katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak bu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi 
ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayan dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere, ilgili ülkeler 
itibarıyla “karşılıklı” olmak şartıyla tanınmıştır. Buna göre;

•	 Yabancı	ülkeden	başlayıp	Türkiye’	den	geçerek	yabancı	bir	diğer	ülkede	sona	eren,
•	 Türkiye’	den	başlayıp	yabancı	bir	ülkede	sona	eren,	
•	 Yabancı	ülkeden	başlayıp	Türkiye’	de	sona	eren

yük ve yolcu taşımacılık işleri katma değer vergisinden istisna edilecektir. Örneğin (X) 
taşımacılık	şirketi,	(Y)	firmasına	ait	malları	yabancı	ülkeye	taşıma	anlaşması	karşılığında	
katma değer vergisi hesaplamayacaktır. 

Ayrıca	Cumhurbaşkanınca	belirlenen	sınır	kapılarında	(Ambarlı,	Pendik,	İpsala,	Te-
kirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli) Gümrük Kanunu’ nun ihracat rejimine göre yurt dışı-
na çıkarılacak eşyayı taşıyan araçlara yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin 
teslimleri (yakıt deposu miktarlarını aşmayan) katma değer vergisinden istisna etmiştir. 

Diplomatik İstisnalar
Uluslararası teamüllere uygun olarak ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Tür-
kiye’ deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara 
sahip mensuplarına (vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şefleri, diplomasi me-
murları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları, Dı-
şişleri Bakanlığınca ikinci sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel) yapılan her 
türlü teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

Uluslararası anlaşmalara göre vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bun-
ların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler de bu kapsamda katma değer vergisinden 
istisna edilmiştir. Ancak burada “karşılıklılık” şartı bulunmamaktadır. 

İthalat İstisnası 
Katma Değer Vergisi Kanunu ile ihracat vergiden istisna edilirken ithal edilen mal ve hiz-
metler vergiye tabi tutulmuştur. Ancak vergilemede ülkeye ithal yoluyla gelen mal ve hiz-
metler ile ülke içerisinde üretilen mal ve hizmetler arasında vergi yükü bakımından eşitlik 
ve tarafsızlık sağlamak bakımından prensip olarak teslimleri vergiden istisna edilmiş bu-
lunan malların ithali de katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu durumda örneğin 
yurt içi teslimi katma değer vergisinden istisna olan deniz, hava ve demir yolu taşıma 
araçlarının ve yüzer tesis ve araçların ithâli de katma değer vergisinden istisna olacaktır. 

Ayrıca uygulamada basitlik ve kolaylık sağlamak amacıyla Gümrük Kanunu’ nun ver-
giden istisna ettiği bir kısım malların ithâli katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu 
kapsama Gümrük Kanunu’ nun geçici ithalat, hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya 
ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden istisna olan eşyanın ithali girmektedir. 

Bunlara ilaveten Gümrük Kanunu’ ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici 
depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar da katma değer vergisinden 
istisna edilmiştir. Zira söz konusu rejim ve hükümler kapsamında yapılan teslimler, henüz 
ithalat işlemi yapılmamış veya ihraç işlemine konu edilmiş mallarla ilgili olduğu için ve 
her iki mal grubu da ekonomik dolaşımın dışında olduğu için katma değer vergisinden 
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istisna edilmesi doğaldır. Örneğin gümrüksüz satış mağazalarında (free-shop) yapılan 
satışlar Türkiye’ nin siyasi sınırları içerisinde yapılmakla birlikte, satış katma değer vergi-
sinden istisna edilen bir mekânda yapıldığı için katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar
Kültür ve eğitim amaçlı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla genel ve katma bütçeli kuru-
luşlar, il özel idareleri, belediye, köy ve bunların teşekkül ettikleri birlikler, üniversiteler, 
döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler 
ve sendikalar, emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal 
amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından 
yapılan aşağıdaki teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir:

•	 İlim,	fen	ve	güzel	sanatları,	tarımı	yaymak,	ıslah	ve	teşvik	etmek	amacını	taşıyan	
teslim ve hizmetler, 

•	 Tiyatro,	 konser	 salonu,	 kütüphane,	 sergi,	 okuma	 ve	 konferans	 salonları	 ile	 spor	
tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa edilen kültür ve eğitim faaliyetlerine 
ilişkin teslim ve hizmetler. 

Bu kapsamda örneğin Millî Eğitim Bakanlığının, okul kitabı bastırıp satması, Tarım 
Bakanlığı	Döner	Sermaye	İşletmesinin	sebze	tohumu	satması,	Karikatürcüler	Derneğinin	
kitap yayımlaması istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar
Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda sosyal amaç güden (ticari amaçlı olmayan) faaliyetleri 
teşvik etmek amacıyla bu tür faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlara (özellikle kamu 
kurumlarına) birtakım ayrıcalıklar sağlanmıştır. Bu kapsamda katma değer vergisinden 
istisna edilecek teslim ve hizmetler şunlardır:

•	 Kamu	kurum	ve	kuruluşlarının,	hastane,	anıt,	park,	laboratuvar,	yurt,	huzurevi,	aşe-
vi, yetimhane ve benzeri yerleri işletmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetler,

•	 Özel	 okul	 ve	 yurtların	bedelsiz	 verdikleri	 eğitim,	 öğretim	ve	 yurt	 hizmetlerinin	
ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10’ u (üniversite ve yüksekokullarda maksimum 
%50’ si), bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz tes-
limler (bir sanatoryuma bedelsiz araç teslimi gibi) ile fakirlere yardım amacıyla 
gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan teslimler,

•	 Yabancı	devletlerin	Türkiye’	deki	diplomatik	temsilcilik	ve	konsoloslukları	ile	ya-
bancı hayır ve yardım kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarınca bedelsiz olarak 
yapılacak teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, 

•	 Tescilli	taşınmaz	kültür	varlıklarının	rölöve,	restorasyon	ve	restitüsyon	projelerine	
(klima, jakuzi, yangın hassas algılama, kapalı devre kamera sistemi, tefriş eleman-
ları vb. hariç) ilişkin teslimler (örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescilli bir 
çeşmenin, restore edilmesi için gerekli mal ve hizmet alımları gibi), 

•	 Kamu	kurumu	niteliğindeki	meslek	kuruluşlarının	 ruhsat,	 izin,	onay	ve	benzeri	
hizmetleri (örneğin esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından, basit usule tabi mü-
kelleflerin kayıtlarını tutma hizmeti karşılığında alınan bedeller) ile bu hizmetlerle 
ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka tes-
limleri hariç).

Askerî Amaç Taşıyan İstisnalar
Askerî fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve 
hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. Bu durumda örneğin bir askerî tamir atölye-
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sinin askerî araçların tamir ve tadilatı dışında üçüncü kişilere yapacağı tamir ve tadilatlar, 
bedeli olup olmadığına bakılmaksızın vergiye tabi olacaktır. 

Ayrıca	millî	savunma	ve	iç	güvenlik	ihtiyaçlarını	karşılamak	amacıyla	Millî	Savunma	
Bakanlığı,	Jandarma	Genel	Komutanlığı,	Sahil	Güvenlik	Komutanlığı,	Savunma	Sanayii	
Müsteşarlığı,	Millî	İstihbarat	Teşkilatı	Müsteşarlığı,	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	ve	Güm-
rük Muhafaza Genel Müdürlüğüne yapılan her türlü silah, araç ve yedek parça teslimleri 
katma değer vergisinden istisnadır. 

Diğer İstisnalar
Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda yer alan diğer istisnalar şunlardır: 

•	 Vergileme	bakımından	önemsiz	ve	kavranması	güç	olan	mükellef	gruplarını	katma	değer	
vergisinin sınırları dışına çıkarmak, idari kolaylık sağlamak ve vergi toplama maliyetleri 
azaltmak amacıyla gelir vergisinden muaf esnaf, basit usule tabi olanlar, gerçek usule tabi 
olmayan çiftçi ve serbest meslek erbapları tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 

•	 Uluslararası	roaming	anlaşmaları	çerçevesinde	yurt	dışından	alman	roaming	hiz-
metleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması

•	 Gelir	Vergisi	Kanunu’	nda	sayılan	vergilendirilmeyecek	değer	artış	kazançları,	adi	
ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’ 
na göre yapılan devir ve bölünme işlemleri, 

•	 Milli	Eğitim	Bakanlığına	bağlı	okullarda	kantin	olarak	belirlenen	alanların	okul	
aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri

•	 İktisadi	 işletmelere	 dâhil	 olmayan	 gayrimenkullerin	 kiralanması	 işlemleri	 (örneğin	
konutun kiralaması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen 
alanların	okul	aile	birlikleri	tarafından	kiraya	verilmesi	işlemleri	gibi)	ile	Sağlık	Bakan-
lığına bağlı hastane, dispanser gibi kurum ve kuruluşların yapacağı kiralama işlemleri,

•	 Mükerrer	vergilemeyi	önlemek	için	banka	ve	sigorta	muameleleri	vergisi	kapsa-
mına giren işlemler ve sigorta aracılarının (sigorta acentesi ve brokerler) sigorta 
şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri, 

•	 Kuruluşlarındaki	özellik	nedeniyle	Darphane	ve	Damga	Matbaası	tarafından	yapı-
lan teslim ve hizmetler,

•	 Külçe	altın	ve	külçe	gümüş	teslimleri	ile	kıymetli	taşların	(elmas,	pırlanta,	yakut,	züm-
rüt,	topaz,	safir,	zebercet,	inci)	6/12/2012	tarihli	ve	6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanu-
nu’ na göre Türkiye’ de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve 
borsa üyeleri arasında el değiştirmesi döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse 
senedi, tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle 
verilen finansman hizmetleri dâhil), varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikaları, Türkiye’ de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile 
metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve  atıklarının teslimi,

•	 Zirai	amaçlı	su	teslimleri	ile	köy	tüzel	kişiliklerince	köyde	ikamet	edenlere	yapılan	
ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal 
kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler, 

•	 Varlık	ve	hakların,	Türkiye	Varlık	Fonu	ve	alt	fonlara	devri	ile	bu	varlık	ve	hakla-
rın	Türkiye	Varlık	Fonu	Yönetimi	Anonim	Şirketi	tarafından	yönetilmesi	suretiyle	
yapılan	teslim	ve	hizmetler•	 Boru	hattı	ile	yapılan	yabancı	ham	petrol,	gaz	ve	bun-
ların ürünlerinin taşınması, 

•	 Organize	sanayi	bölgeleri	ile	küçük	sanayi	sitelerinin	kurulması	amacıyla	oluşturu-
lan iktisadi işletmelerin arsa ve iş yeri teslimleri, 

•	 Varlık	yönetim	şirketlerinin	bankalar,	özel	finans	kurumları	ve	diğer	mali	kurum-
lardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan 
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mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dâhil) teslimi ile yeniden yapılandı-
rılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve 
hakların (müzayede mahallinde satışı dâhil) teslimi, 

•	 Bankalar	Kanunu	uyarınca;	mal	ve	hakların	Tasarruf	Mevduatı	Sigorta	Fonu’	na	
teslimi	ile	bunların	TMSF	tarafından	(müzayede	mahallinde	satışı	dâhil)	teslimi,	
bu Fon’ un devraldığı alacakların tahsili amacıyla bunların teminatını oluşturan 
mal ve hakların teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri 
devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla teslimi, 

•	 Basın,	Yayın	ve	Enformasyon	Genel	Müdürlüğüne	verilen	haber	hizmetleri,	
•	 Gümrük	antrepoları	ve	geçici	depolama	yerleri	 ile	gümrük	hizmetlerinin	verildiği	

gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kap-
samında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri,

	•	 Hazinece	yapılan	 taşınmaz	 teslimi	ve	kiralamaları,	 irtifak	hakkı	 tesisi,	 kullanma	
izni	ve	ön	 izin	verilmesi	 işlemleri	 ile	Toplu	Konut	 İdaresi	Başkanlığınca	yapılan	
arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmaz-
ların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler,

•	 Kurumların	aktifinde	veya	belediyeler	ile	il	özel	idarelerinin	mülkiyetinde,	en	az	
iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçek-
leşen devir ve teslimler ile bankalara, fînansal kiralama ve finansman şirketlerine 
borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimleri, 

•	 Engellilerin,	eğitimleri,	meslekleri,	günlük	yaşamları	için	üretilmiş	her	türlü	araç	
gereç ve bilgisayar programı, ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin fınansal kirala-
ma ve finansman şirketlerince devir ve teslimi,

•	 Sermaye	Piyasası	Kanunu	uyarınca	konut	finansmanı	amacıyla	teminat	gösterilen	
veya	ipotek	konulan	konutun,	konut	finansman	kuruluşları,	Toplu	Konut	İdaresi	
Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede 
mahallinde yapılan satışlar dâhil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman 
kuruluşları,	TOKİ	veya	ipotek	finansmanı	kuruluşları	tarafından	teslimi	(müzaye-
de mahallinde yapılan satışı dâhil), 

•	 Tarım	 Ürünleri	 Lisanslı	 Depoculuk	 Kanunu	 kapsamında	 düzenlenen	 ürün	 se-
netlerinin,	ürün	ihtisas	borsaları	ile	Sanayi	ve	Ticaret	Bakanlığından	ürün	senedi	
alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimler, 

•	 Menkul,	gayrimenkul	ve	maddi	olmayan	varlıkların,	varlık	kiralama	şirketlerine	devri	
ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri 
ile	5684	sayılı	Sigortacılık	Kanunu	uyarınca	oluşturulan	Sigorta	Tahkim	Komisyonu	
tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler, 

	 •	 6361	sayılı	Finansal	Kiralama,	Faktoring	ve	Finansman	Şirketleri	Kanunu	kapsa-
mında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kirala-
nan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin 
sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu 
taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri,

	 •	 6361	sayılı	Finansal	Kiralama,	Faktoring	ve	Finansman	Şirketleri	Kanunu	kapsa-
mında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kirala-
nan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin 
sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu 
taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri,

•	 Başbakanlık	merkez	teşkilatına	yapılan	Özel	Tüketim	Vergisi	Kanunu’	na	ekli	(II)	
sayılı listede yer alan araç teslimleri ve bu araçların ithali. 

•	 Birleşmiş	Milletler	 (BM)	 temsilciliği	 ve	kendisine	bağlı	 kuruluşlar	 ile	 İktisadi	 İş	
Birliği	ve	Kalkınma	Teşkilatına	(OECD),	resmî	kullanımları	için	yapılacak	teslim	
ve ifalar, bunların yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları teslim ve ifalar, Tür-
kiye’ deki faaliyetlerinin devamı veya uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulun-
duğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesnadır.
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•	 Millî	Eğitim	Bakanlığına	bilgisayar	ve	donanımlarının	bedelsiz	teslimleri	ile	bun-
lara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak 
olanlara teslim ve ifası katma değer vergisinden müstesnadır (31/12/2015 tarihine 
kadar ve ayrıca indirimle giderilemeyen vergiler iade edilmeyecektir). 

•	 Teknoloji	geliştirme	bölgesinde	faaliyette	bulunan	girişimcilerin	kazançlarının	ge-
lir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bu bölgelerde üret-
tikleri	ve	sistem	yönetimi,	veri	yönetimi,	iş	uygulamaları,	sektörel,	İnternet,	mobil	
ve askerî komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma 
değer vergisinden müstesnadır. 

İstisnadan Vazgeçme
Katma değer vergisinin temel özelliklerinden biri vergiden istisna edilen işlemleri ya-
panlar çeşitli nedenlerle bu istisnanın kendileri bakımından yararlı olmadığı kanaatine 
varmaları hâlinde istisnadan vazgeçme haklarının bulunmasıdır. Katma Değer Vergisi 
Kanunu’ nun gerekçesinde açıkça ifade edildiği gibi “istisna müessesesi katma değer ver-
gisinin en önemli özelliği olan indirim imkânını ortadan kaldırdığı için bazı iş kollarında 
yarardan çok zarar doğurabilir. Özellikle büyük yatırım gerektiren ve girdileri dolayısıyla 
büyük vergi ödeyen bir işletmenin vergiden istisna edilmiş olması, ödediği vergileri indir-
me imkânını ortadan kaldıracaktır. Bu vergilerin fiyat mekanizması yolu ile bir sonraki 
aşamaya yansıtıldığı düşünülse dahi, zaman bakımından oluşacak gecikme nedeni ile in-
dirimden faydalanmak daha cazip hâle gelebilecektir.”

Bu sakıncıyı gidermek için istisna kapsamında işlem yapanlara, ilgili vergi dairesine 
başvurarak belirtecekleri işlem türlerinin tümü için (devam edenler hariç) vergiye tabi 
tutulma talebinde bulunmaları hakkı tanınmıştır. 

Mükellefiyette istikrar sağlamak amacıyla bu şekilde mükellefiyet tesis ettirilenlerin üç 
yıl geçmedikçe bundan vazgeçmeleri mümkün değildir. Ayrıca sürenin bitiminden önce 
mükellefiyetten çıkma talebinde bulunulmadıkça mükellefiyet üç yıl daha devam edecektir.

 
İstisnaların Sınırı
Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak söz konusu Kanun’ a hüküm 
eklenmek veya değişiklik yapmak suretiyle düzenlenmek zorundadır. Bir başka deyişle 
hukuki özellikleri dolayısıyla uluslararası anlaşmalar hariç olmak üzere (Türkiye-Avrupa 
Birliği Çerçeve Anlaşması gibi), diğer kanunlardaki istisna ve muafiyet hükümlerinin kat-
ma değer vergisi bakımından geçerli değildir. Bunu temel amacı; “diğer kanunlarla kon-
muş gelişi güzel istisna ve muaflıkların katma değer vergisinin bütünlüğünü ve işleyişini 
bozmasını engellemektir. Zira konu, oran, indirim, istisna ve muaflıkların birbirleri ile 
olan ilişkileri katma değer vergisinde çok daha önemlidir. Bu durumda herhangi bir sek-
tör ya da işletmeye istisna tanınmak isteniyorsa bu ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’ na 
hüküm konulmak suretiyle yapılabilecektir. Böylece bir anlamda istisna ve muafiyetlerin 
olumsuz etkileri de minimize edilmektedir.”

KATMA DEĞER VERGİSİNDE MATRAH
Matrah, üzerinden katma değer vergisinin hesaplanacağı, yani katma değer vergisi ora-
nının uygulanacağı miktarı ifade etmektedir. Bu aynı zamanda katma değer vergisinin 
advalorem bir vergi olduğunu göstermektedir. Zira katma değer vergisi mal ve hizmetle-
rin fiziki değerleri (gram, litre, ağırlık, hacim, adet gibi) üzerinden spesifik olarak değil, 
ekonomik (parasal) değerleri üzerinden advalorem olarak tahsil edilmektedir. 

Katma değer vergisinden istisna 
edilen işlemleri yapanların, bu 
istisnanın kendilerine yararlı 
olmadığı kanaatine varmaları 
hâlinde istisnadan vazgeçme 
hakları bulunmaktadır.

Katma değer vergisi mal ve 
hizmetlerin fiziki bir değeri 
üzerinden spesifik olarak değil, 
ekonomik değeri üzerinden 
advalorem olarak tahsil edilen 
bir vergidir.
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Teslim ve Hizmetlerde Matrah
Teslim ve hizmetlerde matrah, bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan 
veya borçlanılan; para, mal ve para ile temsil edilebilen değerlerin (hisse senedi, tahvil, ye-
mek, konut tahsisi, toplu taşıma, demirbaş giyim eşyası gibi) toplamıdır. Bedelin bulun-
madığı, bilinmediği, paradan başka şeylerin olduğu ya da emsal bedel veya ücretten açık 
bir şekilde düşük olduğu hâllerde Vergi Usul Kanunu’ na göre belirlenen emsal bedeli veya 
emsal ücreti esas alınacaktır. Bu sayede birtakım kişilere yapılan teslim ve hizmetlerde bedel 
düşük gösterilmek suretiyle matrahın azaltılması önlenmiştir. Ayrıca serbest meslek erbabı 
için matrahın ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenen tarifeden düşük olamayacağı kararlaş-
tırılmıştır. Bu durumda örneğin barolar birliği tarafından bir dava türüne ilişkin vekâlet üc-
reti 100T olarak belirlenmişse bu hizmeti ifa eden bir avukatın serbest meslek makbuzunda 
göstereceği bedel bu tutardan düşük olamayacaktır. Bedelin döviz (yabancı para) cinsinden 
olması ihtimali düşünülerek, böyle durumlarda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği an-
daki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilmesi, cari kurun belli olmaması hâlinde esasla-
rın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Diğer yandan bedeli belli bir tarifeye göre önceden ve kesin olarak tespit edilebilen 
işlerde (gazete, kitap, dergi, ilaç, akaryakıt, kuru temizleme, restoran, sinema, tiyatro, 
stadyum gibi) ve bedelin biletle tahsil edildiği hâllerde (konser, yolcu taşımacılığı gibi) 
mükelleflere ve alıcılara kolaylık sağlamak ve mükerrer katma değer vergisi tahsilatının 
önüne geçmek amacıyla katma değer vergisi tarife ve bilet bedeline dâhil edilmekte ve ver-
gi müşteriye ayrıca yansıtılmamaktadır. Bu gibi durumlarda katma değer vergisi tarife ve 
bilet bedeli üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanmakta ve tarife veya 
bilet bedeli üzeride ayrıca gösterilmemektedir. Bunun yerine bedele katma değer vergisi-
nin dâhil olduğunun belirtilmesi ile yetinilmektedir. Örneğin 30T’ lik bir konser biletinin 
katma değer vergisi matrahı iç yüzde yöntemi uygulanarak (30 /1,18T) = 25,42T olacaktır. 
Bu tutara %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunacak 4,58T ise, toplam bedel içindeki 
katma değer vergisi tutarını vermektedir. 

Teslim ve hizmetlerde matrah nasıl hesaplanır?

İthalatta Matrah
İthalatta	katma	değer	vergisinin	matrahı	belirlenirken	gümrük	vergisi	ile	bağlantı	kurul-
muş ve ayrıca gümrük vergisinin spesifik esaslara göre tarh edilmesi ya da hiç tarh edilme-
mesi hâlleri de göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre ithalatta katma değer vergisinin 
matrahı aşağıdaki ödemelerin toplamından oluşmaktadır; 

•	 İthal	 edilen	malın	gümrük	vergisi	 tarhına	 esas	olan	kıymeti,	 gümrük	vergisinin	
kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması 
hâlinde (beyannamenin verilmediği ya da verilemediği hâllerde) sigorta ve navlun 
bedelleri	dâhil	CIF	değeri,	bu	değeri	tespit	etmek	için	gerekli	belgeler	bulunmadığı	
taktirde ise malın gümrük idaresince resen tespit edilecek değeri, 

•	 İthalat	sırasında	ödenen	her	türlü	vergi,	resim,	harç	ve	paylar	(gümrük	vergisi	ve	
özel tüketim vergisi ) matraha dâhildir, 

•	 Gümrük	beyannamesinin	tescil	tarihine	kadar	yapılan	diğer	giderler	ve	ödemeler-
den vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı 
gibi ödemeler. 

Özetle; ithalatta matrah, ithal edilen mala ilişkin gümrük vergisi mükellefiyetinin baş-
ladığı tarih itibarıyla malın ithalatçıya olan maliyetini ifade etmektedir. 

İthalatta matrah nasıl hesaplanır?

2

3
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Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığında Matrah
İkametgâhı,	kanuni	merkezi	ve	 iş	merkezi	Türkiye’	de	bulunmayanlar	 tarafından	Türkiye	
ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde (transit taşımacılık dâhil) matrah, 
kanunların mülkiliği ilkesinin bir neticesi olarak, hizmetin Türkiye içindeki parkura isabet 
eden kısmıdır. Ancak bedelin iç parkura isabet eden kısmının belgelendirilmesindeki güç-
lükler ve ayrıca beyan edilen bedelin yurt içi emsallerden düşük olması ihtimali göz önünde 
bulundurularak, Hazine ve Maliye Bakanlığı şahıs ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi 
emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine yetkili kılınmıştır. Bu sayede hem 
verginin hesaplanmasında kolaylık sağlanmış hem de Türk ve yabancı firmalar arasındaki 
rekabet eşitsizliği ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte daha önce de ifade edildiği gibi bu 
tür taşımaların iç parkura isabet eden kısmı karşılıklı olmak şartıyla katma değer vergisin-
den istisna edilmiştir. Dış parkura isabet eden kısmı ise katma değer vergisinin kapsamına 
girmemektedir. Dolayısıyla söz konusu hizmetlerde matrahın hesaplanmasının şu an için 
vergiyi doğuran olaya bir etkisinin bulunmadığı unutulmamalıdır.

Özel Matrah Şekilleri
Kanun koyucu Kanun’ da sayılmak suretiyle belirtilen verginin konusunu oluşturan “di-
ğer faaliyetlerden” bir kısmında matrahın tespiti açısından özel düzenleme getirmiş ve bu 
sayede Kanun’ a açıklık kazandırılmıştır. Buna göre;

•	 Spor-Toto	ve	piyango	oyunlarında	oyuna	ve	piyangoya	katılma	bedeli,	
•	 At	yarışları	ve	diğer	müşterek	bahis	ve	talih	oyunlarında	bunlara	katılma	karşılığında	

alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,
•	 Profesyonel	sanatçıların	yer	aldığı	gösteriler	ve	konserler	ile	profesyonel	sporcula-

rın katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalarda, giriş bedeli ile bu 
mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli, 

•	 Gümrük	depolarında	ve	müzayede	mahallerinde	yapılan	satışlarda	kesin	satış	be-
deli (açık artırma öncesindeki tahmini bedel değil, sonrasında oluşan kesin bedel),

•	 Tarım	Ürünleri	Lisanslı	Depoculuk	Kanunu	kapsamında	düzenlenen	ürün	senet-
lerinin tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri,

•	 Altın	ziynet	eşyaları	 ile	sikke	altınların	teslim	ve	 ithalinde,	vergiden	 istisna	olan	
külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktar (işçilik ve karın toplamı), 

•	 İkinci	 el	motorlu	kara	 taşıtı	 veya	 taşınmaz	 ticaretiyle	 iştigal	 eden	mükelleflerce,	
katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kap-
samında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan 
ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli dü-
şüldükten sonra kalan tutardır

•	 Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	mahiyeti	gereği	bu	kapsama	dâhil	edilen	işlem-
lerde (tekel ürünleri, gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlarda), nihai satış bedeli, 

katma değer vergisinin matrahını oluşturmaktadır. 

Matraha Dâhil Olan Unsurlar
Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda matraha dâhil olan unsurlar sayılmak suretiyle ver-
ginin konusuna girip girmeyeceği konusunda tereddüt bulunan konulara açıklık getiril-
miştir. Burada temel amaç muvazaalı yollarla matrahın daraltılması yani özünde katma 
değer vergisine tabi olan unsurların çeşitli isimler altında tahsili suretiyle vergi dışında 
bırakılması önlenmektedir. Buna göre aşağıda çeşitli adlarla ifade edilen menfaat, hizmet 
ve değerler matraha dâhil edilecektir: 

•	 Teslim	alanın	gösterdiği	yere	kadar	satıcı	 tarafından	yapılan	 taşıma,	yükleme	ve	
boşaltma giderleri, 

•	 Ambalaj	giderleri	(geri	verilmesi	mutad	olan	boş	kaplara	ilişkin	teminat	niteliğin-
deki depozitolar hariç), sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, 
resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,

Kanunların mülkiliği ilkesi, 
Türkiye’nin siyasi sınırları 
içerisindeki bütün vergiyi doğuran 
olaylardan vergi alınma yetkisini 
ifade etmektedir.
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•	 Vade	farkı,	kur	farkı,	faiz,	prim	gibi	çeşitli	gelirler	ile	servis	ve	benzer	adlar	altında	
sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler (otomobile bir yıl süreyle bedava 
bakım hizmeti verilmesi gibi). 

Katma değer vergisinin matrahına dâhil olan unsurlar nelerdir?

Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar
Ticari hayattaki yaygın uygulama dikkate alınarak birtakım unsurlar katma değer vergisi-
nin matrahına dâhil edilmemiştir. Buna göre; 

•	 Fatura	 ve	 benzeri	 vesikalarda	 gösterilen	 ve	 ticari	 teamüllere	 uygun	 miktardaki	
iskontolar (normal fiyattan yapılan indirimler) matraha dâhil değildir. Örneğin 
1000 liralık bir takım elbisede %25 oranında iskonto yapılması hâlinde, iskonto tu-
tarı	olan	250	liranın	faturada	ayrıca	gösterilmesi	koşuluyla	katma	değer	vergisi	750	
lira üzerinden hesaplanacaktır. Diğer yandan makul ve kabul edilebilir olmayan 
iskontolar ile sonradan yapılan ve dolayısıyla faturada gösterilmeyen iskontoların, 
matrahtan düşülmesi mümkün değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca belli bir 
dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında, çeşitli adlarla yapılan (satış primi, 
hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi) iskontoların, firmanın çabaları sonucu ka-
zanılan ek bir ödeme olduğu (malla ilgili olmadığı) gerekçesiyle indirilmesine izin 
vermemektedir.

•	 Mükelleflerin	yaptıkları	vergiye	tabi	işlemler	üzerinden	hesaplayarak,	düzenledik-
leri fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterdikleri katma değer vergisi matraha 
dâhil değildir. Dolayısıyla fiyatı katma değer vergisi dâhil şekilde belirlenen işlem-
lerde, katma değer vergisi hariç tutarın (matrahın) bulunabilmesi için iç yüzde 
yöntemi kullanılmaktadır. Örneğin %8 oranına tabi 10 liralık bir malda, katma de-
ğer vergisi matrahı iç yüzde yöntemi uygulanarak (10/1,08T) = 9.2592T olacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORAN
Katma değer vergisinin oranı vergiye tabi her bir işlem için %10 olarak belirlenmiştir. 
Bu oran belirlenirken katma değer vergisinin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten 
kalkan vergilerin hasılat kaybının karşılanması esas alınmıştır. Diğer yandan Cumhurbaş-
kanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’ e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde 
muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların)perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın 
veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi 
oranları tespit etmeye yetkilidir. Buradaki amaç uygulanan ekonomi politikasının gereği 
olarak vergi oranlarında değişiklik yapılmasına gerek görüldüğü zaman, yasal düzenleme 
yapmanın neden olacağı gecikmeleri önlemek ve alınan kararların ivedilikle uygulanma-
sını sağlamaktır. kanuni yetkiye dayanarak, yasal vergi oranından farklı olan üç yeni oran 
belirlemiştir. Bunlar; 

•	 Zorunlu	mallar	için	%1,	
•	 Temel	gıda	maddeleri	için	%8,	
•	 Bunların	dışında	kalan	mal	ve	hizmetler	için	%18,	

şeklindedir. 
Aşağıdaki tabloda ilk iki gruba giren mal ve hizmetler yer almaktadır. Bu listelerde yer 

almayan mal ve hizmetler ise standart orana (%18) tabi tutulacaktır. 

4

Ticari teamüllere uygun istontolar 
ve hesaplanan katma değer 
vergisi, matraha dâhil değildir.
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(I) SAYILI LİSTE (%1) (II) SAYILI LİSTE (%8)

1.	 Kuru	üzüm,	incir,	kayısı,	ceviz,	fındık,	Antep	fıstı-
ğı,	çam	fıstığı,	yer	fıstığı,	kestane,	

	 leblebi,	ayçiçeği	çekirdeği,	kabak	çekirdeği

1.	 GIDA	MADDELERİ

2.	 Mazı,	palamut,	kendir	 tohumu,	kanola	 (kolza),	kitre,	
meyan	 kökü-	 balı-hülasası,	 çöven,	 sumak	 yaprağı,	
defne	yaprağı,	ıhlamur,	kekik,	adaçayı,	mahlep,	kim-
yon,	susam,	anason,	haşhaş	tohumu,	rezene	tohumu,	
süpürge	teli	ve	tohumu	ile	bunlardan	mamul	süpür-
geler,	kapari	(kebere),	harnup	(keçiboynuzu),	harnup	
çekirdeği,	zerdali	çekirdeği,	kayısı	çekirdeği,	kişniş,	acı-
badem,	kuzu	göbeği	mantar,	şeker	pancarı,

2.	 Kütlü	ve	elyaf	pamuk,	linter	pamuk,	
	 pamuk	 lifi	 döküntüleri,	 natürel	 veya	 tops	

hâldeki	tiftik,	yün	ve	yapağı,	
3.	 Sığır	ve	atların,	koyun	ve	kuzuların	(astragan	veya	

karakul,	 persaniye,	 breitschwanz	 ve	 benzerleri,	
Hint,	 Çin,	 Moğolistan	 ve	 Tibet	 kuzuları	 hariç),	
keçi	 ve	oğlakların	 (Yemen,	Moğolistan	ve	Tibet	
keçi	ve	oğlakları	hariç)	ham	post	ve	derileri,

3.	 Buğday,	arpa,	mısır,	yulaf,	çavdar,	darı,	çeltik,	soya,	kuru	
fasulye,	kuru	barbunya,	kuru	bakla,	nohut,	mercimek,	
patates,	 kuru	 soğan,	 sarımsak,	 zeytin,	 zeytinyağı,	
küçük	ve	büyükbaş	hayvanlar	(arılar	dâhil),

4.	 İplikler	 ve	 iplik	 imali	 için	 hazırlanan	 her	 nevi	
filamentler,	lifler,	

5.	 Her	 nevi	 mensucat,	 emdirilmiş,	 sıvanmış,	
kaplanmış	 veya	 lamine	 edilmiş	 dokumaya	
elverişli	mensucat,	dokunmamış	

4.	 Buğday	unu,	yufka,	ekmek	(buğday	unu,	kepek,	
su,	tuz,	maya,	şeker,	enzimler,	enzim	kaynağı	ola-
rak	malt	unu,	vitalgluten	ve	Türk		Gıda	Kodeksine	
göre	 izin	 verilen	 katkı	 maddeleri	 ile	 toplamda	
%5	oranını	geçmemek	kaydıyla	çeşni	maddeleri,	
diğer	tahıllar,	soya	unu,	baklagil	unları,	yağ,	süt,	
süt	ürünleri,	bitkisel	lif	ve	benzeri	maddeler	ilave	
edilmek	suretiyle	imal	edilen	ekmekler)

6.	 Mensucat,	vatka,	keçe	ve	dantela,	kordela,	kordon	
ve	işlemelerden	mamul;	iç	ve	dış	giyim	eşyası	(şap-
ka,	kravat,	kaşkol,	şal,	eşarp,	kemer,	çorap,	eldiven	
vb.	dahil),	omuz	vatkası,	astar,	apolet,	ilikleme,	ter-
tibatı,	cep,	kol,	yaka,	rozet	ve	fırfır	ile	bunların	ben-
zerleri,	havlu,	bornoz,	perde,	çarşaf,	yastık,	yorgan,	
battaniye,	uyku	tulumu,	her	türlü	kılıf	ve	örtüler	ile	
bunların	benzeri	ev	tekstil	ürünleri	(taşıtlarda	kulla-
nılanlar	dahil)	(yataklar	hariç)	ile	kıymetli	taş	ve	ma-
denler	hariç	her	nevi	maddeden	mamul	fermuar,	
çıtçıt,	düğme,	kopça,	boncuk	ve	benzerleri

5.	 Buğday,	 arpa,	 mısır,	 çeltik,	 fasulye,	 yer	 fıstığı,	
ayçiçeği,	 soya,	 şeker	 pancarı,	 patates,	 pamuk,	
nohut,	yonca,	korunga,	adi	ve	diğer	fiğler,	sorgum,	
sudan	otu	ve	sorgum-sudan	melezinin	sertifikalı	
tohumlukları	ile	sertifikalı	meyve	fidanları,

7.	 Her	nevi	maddeden	mamul	ayakkabı,	
	 terlik,	 çizme,	 çanta	 vb.	 bavul,	 valiz,	 halılar	 ve	

diğer	dokumaya	elverişli	maddelerden	yer	kap-
lamaları	vb.	fason	olarak	yapılan	tekstil	ve	kon-
feksiyon	işleri,

6.	 Toptancı	hâllerinde	faaliyette	bulunanlara	ve	bun-
lar	tarafından	gerçek	usule	tabi	katma	değer	ver-
gisi	mükelleflerine	 yapılan	 taze	 sebze	ve	meyve	
(mamulleri	hariç)	teslimleri,

8.	 Ödeme	 kaydedici	 cihaz	 teslimleri,	 Takograf	 cihazı	
teslimleri,	gazete	kâğıdı	 ile	baskı	ve	yazı	kâğıtlarının	
teslimi,	kitap	ve	benzeri	yayınlar	kurşun	kalem,	boya	
kalemleri,	okul	defterleri	vb.

7.	 Suni	döllenme	için	dondurulmuş	hayvan	sper-
maları,

9.	 Eğitim	ve	öğretim	hizmetleri,	öğrenci	
	 taşıma	servis	hizmetleri	ile	yurtlarda	
	 verilen	hizmetler,	sinema	vb.	giriş	ücretleri,

8.	 Gazete	ve	dergiler, 10.	 Mamalar,	 kan	 ürünleri,	 aşılar,	 beşeri	 tıbbi	 ürünler,	
parazit	ve	predatörler,	bitki	koruma	ürünleri,	veteriner	
ispençiyari	ve	tıbbi	müstahzarlar,

9.	 Motorlu	taşıtlardan	yalnız	“kullanılmış”	olanlar, 11.	 İnsan	 veya	 hayvan	 sağlığına	 yönelik	 koruyucu	
hekimlik,	teşhis,	tedavi	ve	rehabilitasyon	hizmetleri,	
ambulans	hizmetleri,

10.	 Penetrasyon	asfalt	(cut-back	asfaltlar	
	 hariç)	teslimi,

12.	 Dişçilikte	ve	tıpta	kullanılan	araç	ve		 malze -
meler,

11.	 Net	 alanı	 150	m2’	 ye	 kadar	 konut	 teslimleri	 ve	
bunlara	isabet	eden	arsa	payları,

12.	 Konut	yapı	kooperatiflerine	yapılan	inşaat	taah-
hüt	işleri,

13.	 Gazino	ve	benzeri	hariç,	kahvehane,	pastane,	lokanta,	
içkili	 lokanta,	kebapçı	vb.yerlerde	(birinci	sınıf	 lokanta	
ile	üç	yıldız	ve	üzeri	oteller,	 tatil	köyleri	bünyesindeki	
lokantalar	hariç)	verilen	hizmetler	(bu	yerlerde	verilen	
hizmetlerin	alkollü	içeceklere	isabet	eden	kısmı	hariç),

Tablo 2.1
Güncel Katma Değer 
Vergisi Oranları (I ve II 
Sayılı Liste)

Kaynak: 
http://www.gib.gov.
tr/index.php?id=830 
(Erişim Tarihi: 
16.10.2011).
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13.	 Sosyal	güvenlik	kuruluşları	ve	belediyelere	ya-
pılan	net	alanı	150	m2’	ye	kadar	konutlara	ilişkin	
inşaat	taahhüt	işleri,

14.	 Konaklama	 tesislerinde	 sunulan	 geceleme	
hizmeti,	 işletme	 belgeli	 acentelerce	 müşterilere	
aktarılan	 geceleme	 hizmet	 tutarı	 ve	 ve	 bu	
konaklama	 tesislerinde	 geceleme	 hizmetinden	
yararlanmayanlara	 verilen	 tüm	 hizmetler	 ile	
geceleme	 hizmetiyle	 beraber	 verilen	 ancak	 ayrıca	
belgelendirilen	ya	da	geceleme	hizmetine	ait	belgede	
ayrıca	 fiyatlandırılan	 hizmetler	 bu	 sıra	 kapsamında	
yer	 almaz.	 Geceleme	 bedeli	 içinde	 sunulan	 alkollü	
içeceklere	ilişkin	yüklenilen	KDV	indirilemez.

14.	 Cenaze	hizmetleri 15.	 Yaşlı,	sakat	ve	düşkünler	için	bakım	ve	huzurevleri	ile	
yetimhanelerde	verilen	hizmetler,

15.	 Teslimleri	katma	değer	vergisinden	 istisna	olan	
araçların,	 faaliyetleri	 kısmen	 veya	 tamamen	
bu	 araçların	 kiralanması	 veya	 çeşitli	 şekillerde	
işletilmesi	olan	mükelleflere	kiralanması	hizmeti

16.	 Belediyeler	 ve	 bunların	 iktisadi	 işletmeleri	
tarafından	verilen	atık	su	hizmetleri,	 tarım	alet	ve	
makineleri	(traktör	dâhil),	örgü	makineleri

16.	 3065	 sayılı	 Katma	 Değer	 Vergisi	 Kanununun	 13	
üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (d)	 bendi	
uyarınca	Yatırım	Teşvik	Belgesi	sahibi	mükelleflere	
belge	 kapsamındaki	makine	 ve	 teçhizatın,	 3226	
sayılı	 FinansalKiralama	 Kanununa	 göre	 finansal	
kiralama	şirketleri	tarafından	kiralanması

17.	20/12/2010	tarih	ve	2010/1180	sayılı	CumhurbaşkanıKararı	
ile	yürürlüğe	konulan	İstatistik	Pozisyonlarına	Bölünmüş	
Türk	 Gümrük	 Tarife	 Cetvelinin	 ilgili	 pozisyonuda	
gösterilen,	 buhar	 kazanları,	 ısı	 pompaları,	 sanayi	 tipi	
fırın	ve	ocaklar,	soğutucular,	vinçler,	yükleme	boşaltma	
araçları,	tarımsal	amaçlı	makinalar,	gibi,

18.	 Kur’an-ı	 Kerim	 (Kur’an	 meal	 ve	 tefsir	 kitapları	
ile	 münhasıran	 Kur’an	 cüz,	 sûre,	 ayet	 ve/veya	
meallerini	içeren	kitaplar	dâhil)	ile	Tevrat,	Zebur	
ve	İncil	kitapları.

19.	Yatlar,	kotralar,	tekneler	ve	gezinti	gemileri,

20.	 İl	 özel	 idareleri,	 belediyeler	 ile	 bağlı	 kuruluşları	 ve	
bunların	 üyesi	 olduğu	 mahalli	 idare	 birliklerine,	
doğrudan	 doğruya	 veya	 dolaylı	 olarak,	 birlikte	 ya	
da	 ayrı	 ayrı	 sermayesinin	 yarısından	 fazlası	 bunlara	
ait	 şirketler	 tarafından	 doğrudan	 sunulan	 4/1/2002	
tarihli	ve	4734	sayılı	Kamu	 İhale	Kanununun	62	nci	
maddesinin	birinci	 fıkrasının	 (e)	bendinde	belirtilen	
personel	çalıştırılmasına	dayalı	hizmetler.

Katma değer vergisinde üç farklı oran uygulanması, söz konusu verginin gerileyici (aza-
lan oranlı) özelliğini bir ölçüde azaltmaktadır. Bu sayede dar ve orta gelirlilerin harcamaları 
içerisinde daha büyük yer tutan mal ve hizmetlerin daha düşük oranda, zenginlerin tüketim-
leri içerisinde daha fazla yer tutan mal ve hizmetlerin ise daha yüksek oranda vergilendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Ancak diğer yandan oran sayısının çokluğu verginin uygulanmasını güçleş-
tirmekte ve vergi kayıp ve kaçaklarını teşvik etmektedir. Bu sebeble bir kısım görüş tek oranlı ve 
geniş tabanlı (istisnaların sınırlandırıldığı) bir modelin uygulanmasını savunmaktadır. Nitekim 
birçok	ülkede	(Avustralya,	Kanada,	Şili,	Danimarka,	Kore,	Yeni	Zelanda	ve	Japonya	gibi)	şu	an	
tek oranlı katma değer vergisi fiilen uygulanmaktadır. Türkiye’ de ise başlangıçta farklı oran 
uygulanmasının idare ve mükellef nezdinde yaratacağı güçlükleri dikkate alarak tek oran uy-
gulanmasını öngörmüş ancak kanunen verilen yetki çerçevesinde bundan geri dönülmüştür. 

Cumhurbaşkanı katma değer vergisi oranlarını belirleme yetkisi verilmesinin nedeni nedir?

Katma değer vergisi zorunlu 
mallar için %1, temel gıda 
maddelerinde %8 ve bunların 
dışındaki mal ve hizmetlerde %18 
oranında uygulanmaktadır.
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KATMA DEĞER VERİSİNDE İNDİRİM UYGULAMASI

Vergi İndirimi
Katma değer vergisinin en önemli özelliği indirim mekanizmasına sahip olmasıdır. Nihai 
tüketiciye kadar olan bütün safhalarda katma değer vergisi alınmakta ancak her bir saf-
hada hesaplanan katma değer vergisinden bir önceki safhanın vergisi düşülerek sadece o 
safhada eklenen değer vergiye tabi tutulmaktadır. Bu sayede; vergiden vergi alınması, her 
safhada alınan vergilerin mal ve hizmetin bünyesinde kalması, o mal veya hizmet üzerine 
ağır bir vergi yükü yüklenmesi gibi durumlar önlenerek, aynı tür mal ve hizmetlerin aynı 
vergi yükünü taşıması sağlanmaktadır. Buna göre mükellefler, vergiye tabi işlemler üze-
rinden hesaplanan katma değer vergisinden; 

•	 Kendilerine	yapılan	teslim	ve	hizmetler	için	hesaplanan	katma	değer	vergisini
•	 İthal	olunan	mal	ve	hizmetler	için	ödenen	katma	değer	vergisini,	
•	 Götürü	usulden	gerçek	usule	geçmeleri	hâlinde	çıkarılan	envantere	göre	hesap	dö-

nemi başındaki mallara ait katma değer vergisini indirebileceklerdir. 
Bu mekanizma katma değer vergisinin otokontrolünü sağlamaktadır. Zira indirim 

hakkından yararlanmak isteyen mükellef alışları için fatura talep edecek bu durum karşı 
tarafı fatura kesmeye (katma değer vergisi hesaplamaya) zorlayacaktır. Bu aynı zamanda 
gelir vergisine de fayda sağlayacaktır.

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisi indirim mekanizmasına dayalı bir vergi olmasına rağmen bazı du-
rumlarda katma değer vergisi bizzat firma sahiplerinin mal varlığından karşılanmakta 
yani vergi indirimine imkân tanınmamaktadır: 

•	 Vergiye	tabi	olmayan	(yurt	dışında	gerçekleştirilen)	veya	vergiden	kısmen	istisna	edil-
miş malların teslimi ve hizmet ifası (Kanunen katma değer vergisinden istisna edilen 
işlemler hariç) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin mali-
yetleri içinde yer alan katma değer vergisi indirilemeyecektir. Zira vergi indiriminden 
yararlanabilmek için bu indirimle ilgili vergiye tabi bir işlemin yapılmış olması şarttır.

•	 Faaliyetleri	kısmen	veya	tamamen	binek	otomobillerinin	kiralanması	veya	çeşitli	
şekillerde işletilmesi (taksi işletmeciliği gibi) olanların bu amaçla kullandıkları ha-
riç, işletmeye ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer 
vergisi indirilemeyecektir. Bu şekilde özel otomobillerin işletmeye dâhil edilmek 
suretiyle özel tüketimin teşviki ve vergi kaybına sebebiyet verilmesi önlenmiştir. 

•	 Deprem,	sel	felaketi	ve	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığının	yangın	sebebiyle	mücbir	sebep	
ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç, zayi olan mallara (kullanım süresi 
geçen, kullanılamayacak hâle gelen ve imha edileler dâhil) ait katma değer vergisi indiri-
lemeyecektir. Bu malların zayi olduğu gerekçesiyle yaratılabilecek vergi kaybını önlemek 
amacına yöneliktir. Zayi olan mallar için satış ve dolayısıyla yaratılan bir katma değer söz 
konusu değildir. Bu mallara ilişkin alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesi, zayi 
olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracağı için Kanun bu mal-
lara ilişkin verginin indirilmesine izin vermemiştir. Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 
315 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini 
tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi 
iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlama-
dan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere 
ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir 

•	 Gelir	 ve	Kurumlar	Vergisi	Kanunlarına	 göre	 kazancın	 tespitinde	 indirimi	 kabul	
edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla ödenen katma değer 
vergisi indirilemeyecektir. Bu itibarla ticari, sınai, zirai ya da mesleki faaliyet ile 
ilgili olmayan veya işletme sahibinin özel tüketimine yönelik olan giderlere ilişkin 
katma değer vergisi işletme veya işletme sahibi üzerinde kalacaktır. Ancak (5520 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci 
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fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithal-
de veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde 
mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendir-
me döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi hariç)

•	 Vergi	Usul	Kanununun	322	nci	maddesine	göre	değersiz	hale	gelen	alacaklara	iliş-
kin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi.

Katma değer vergisinin indirilemeyeceği hâller nelerdir?

KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

Vergilendirme Usulü
Katma değer vergisinde genel ve esas vergilendirme usulü gerçek usuldür. Bu usul; mükelleflerin 
vergiye tabi işlemleri için düzenledikleri belgeler üzerinden hesapladıkları katma değer vergi-
sinden, bu işlemler için alış vesikaları üzerinde gösterilen katma değer vergilerinin indirilmesi 
ve varsa kalanın vergi dairesine ödenmesi şeklinde olmaktadır. Örneğin mal alışları dolayısıyla 
ödediği katma değer vergisi 90T, mal satışları dolayısıyla hesapladığı katma değer vergisi 150T 
olan bir mükellef aradaki fark olan 60T’ yi beyan ederek ödeyecektir. Tam tersine mal alışları 
dolayısıyla ödediği katma değer vergisinin 150T, mal satışları dolayısıyla tahsil ettiği katma değer 
vergisinin 90T olması hâlinde ise aradaki fark olan 60T’ yi sonraki döneme devredecektir.

Vergilendirme Dönemi
Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi, mükellefler ve idare yönünden rahatlık sağ-
lamak amacıyla faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir. 
Böylece vergi dairelerinin yılda on iki defa beyanname almak yerine, dört defa beyanname 
almaları sağlanarak iş yükü açısından her iki tarafa da kolaylık sağlanmıştır. Diğer yandan 
Hazine ve Maliye Bakanlığına mükelleflerin yıllık gayrisafi hasılat ölçüsüne göre üç aylık 
vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etme konusunda yetki 
verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bu yetkisini oldukça geniş bir şekilde kullanmış 
ve katma değer vergisi aylık dönemler itibarıyla beyan edilmesi gereken bir vergiye dönüş-
müştür. Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan ve münhasıran uluslararası yük 
ve yolcu taşımacılığı ve şehirlerarası ve şehir içi yük taşımacılığı yapan mükellefler üçer aylık 
dönemler itibarıyla beyanda bulunacaktır. Buna karşılık bu sayılan işlerin dışında başka fa-
aliyetleri de bulunanlar, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapanlar ve gerçek usule 
tabi diğer tüm mükellefler ise aylık dönemler itibarıyla beyanda bulunacaklardır. 

Ayrıca vergilendirme dönemi; 
•	 Götürü	usulde	vergilendirilen	mükellefler	için	Gelir	Vergisi	Kanunu	ile	paralellik	

ve kolaylık sağlamak amacıyla bir takvim yılı (götürü usul 1.1.1999’ dan itibaren 
kaldırılmış ve yerine basit usul getirilmiştir.), 

•	 Vergi	kesintisi	yapmakla	sorumlu	tutulanlar	için	bir	ay,	
•	 İthalat,	transit	ve	Türkiye	ile	yabancı	ülkeler	arasındaki	taşımacılık	(ancak	transit	

ve uluslararası taşımacılık katma değer vergisinden istisnadır) işlerinde gümrük 
bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı an, olarak belirlenmiştir. 

Verginin Beyanı
Katma değer vergisi ikmalen ve resen tarhiyat hâlleri dışında mükelleflerin yazılı beyanla-
rı üzerine tarh olunur. Ancak verginin sorumlu sıfatıyla kesildiği hâllerde bu beyan, vergi 
kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. 

Katma değer vergisi mükellefi olmakla birlikte, bir vergilendirme döneminde vergiye 
tabi işlemleri bulunmayan mükellefler (vergi kesintisi yapanlar hariç), vergi emniyeti ve 
mükelleflerin devamlı takibini sağlamak amacıyla boş beyanname vermek zorundadır.

İthalatta	 alınan	 vergi,	 gümrük	 giriş	 beyannamesindeki	 beyan	 üzerine	 tarh	 olunur.	
Gümrük giriş beyannamesi verilmeyen hâller ve ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi 
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Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve 
yolcu taşımalarıyla transit taşımalarda katma değer vergisi bu işleri yapan mükelleflerin 
verecekleri özel beyan üzerine tarh edilir (ancak transit ve uluslararası taşımacılık katma 
değer vergisinden istisnadır). 

Katma değer vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi kesintisi yapmakla sorumlu 
tutulanlar, katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 
yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 

Katma değer vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile 
yapılması gerektiği hâllerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili 
gümrük idaresine verilecektir.

İşi	bırakan	mükellefin	katma	değer	vergisi	beyannamesi,	işin	bırakıldığı	tarihi	izleyen	
ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilmek durumundadır. 

Ölüm hâlinde beyanname verme süresine üç ay eklenir. Örneğin katma değer vergisi 
mükellefi bir gerçek kişinin 15 haziran tarihinde ölmesi hâlinde katma değer vergisi be-
yannamesinin 1 temmuz-24 ekim tarihleri arasında verilmesi gerekecektir.

Memleketi terk hâlinde terke tekaddüm eden (önce gelen) on beş gün içinde beyan-
namenin verilmesi gereklidir. Örneğin 18 haziranda memleketi terk etmeye karar veren 
bir mükellef katma değer vergisi beyannamesini 3 -18 haziran tarihleri arasında vermek 
zorundadır.

Mücbir sebep hâllerinde beyanname verme süreleri işlemez, yani bu sebebin devam 
ettiği süre kadar uzar. 

Zor durum hâlinde ise kanundaki sürenin bir katını (24 gün) aşmamak üzere ilave 
süre verilmesi mümkündür. 

1 Ekim 2004 tarihinden itibaren katma değer vergisi beyannameleri internet üzerin-
den, elektronik ortamda (e-beyanname) verilmektedir. 

Verginin Tarhı İşlemleri
Katma değer vergisi işlemlere yönelik bir vergi olduğu için iş yeri ile vergileme arasındaki 
bağı kopartmamak amacıyla bu verginin mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dai-
resince tarh olunması esası getirilmiştir. Buna göre; katma değer vergisi, mükellefin tek 
iş yerinin bulunması hâlinde, iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacaktır. 
Ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde bulunan birden fazla iş yerlerinin olması 
hâlinde ise mükellefin faaliyetlerin bir merkezden izleyebilmek ve vergi dairesinin hiz-
met yükünü azaltmak amacıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi 
dairesi,	 tarafından	 tarh	olunacaktır.	Örneğin	merkezi	 İstanbul’	 da,	 katma	değer	 vergisi	
doğuran	işlemleri	(fabrikası)	Eskişehir’	de	olan	bir	şirketin	katma	değer	vergisi	İstanbul	
vergi dairesince tarh olunacaktır. 

Gayrimenkul teslimlerinde mükelleflere seçimlik bir hak tanınmış ve mükellefin is-
temi hâlinde, katma değer vergisinin beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi 
dairesince tarh olunacağına hükmedilmiştir. Bu durumda mükellef gayrimenkulün bu-
lunduğu yer ya da katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi daireleri ara-
sında bir tercih hakkına sahip olacaktır. 

İthalde	alınan	katma	değer	vergisi	ilgili	gümrük	idaresince	(malın	yurda	giriş	yaptığı	
yer gümrük idaresince) tarh olunacaktır. Burada zorunlu olarak ithal işlemini yapan güm-
rük idaresi yetkili kılınmıştır. 

İkametgâhı,	kanuni	merkezi	ve	iş	merkezi	Türkiye’	de	bulunmayanlar	tarafından	yapı-
lan kara yolu ile uluslararası ve transit taşımalarda katma değer vergisi, taşıtların Türkiye’ 
ye girdikleri veya çıktıkları yer gümrük idaresince tarh olunacaktır. Ancak söz konusu 
işlemler katma değer vergisinden istisna edildiği için bu hükmün işlerliği yoktur.
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Katma değer vergisi tarhiyatının muhatabı bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzel ki-
şilerdir. Bir başka deyişle ödenmesi gereken katma değer vergisinden kanunda sayılan 
katma değer vergisi mükellefleri sorumlu tutulacaktır. Ancak bu genel kuralın uygulan-
masına imkân görülmeyen istisnai durumlar da dikkate alınarak bu hâllerde tarhiyatın 
muhatabının kimler olacağı, Vergi Usul Kanunu’ nun kanuni temsilci ile ilgili hükümleri 
de dikkate alınarak iki bent hâlinde ayrıca belirlenmiştir. Buna göre;

•	 Adi	 ortaklıklarda,	müteselsilen	 sorumlu	 olmak	 üzere	 ortaklardan	 herhangi	 biri	
verginin ödenmesinden sorumlu tutulacaktır. 

•	 Türkiye’	de	yerleşmiş	olmayan	gerçek	kişiler	ile	kanuni	merkez	veya	iş	merkezle-
rinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzel kişilerde, öncelikle vergi ke-
sintisi yapmakla sorumlu kişi, böyle birinin bulunmaması hâlinde Türkiye’ deki 
daimi temsilcisi, onun da bulunmaması hâlinde işlemleri mükellef adına yapanlar 
tarhiyata muhatap tutulacaklardır. 

Katma değer vergisi beyannamenin verildiği günde tarh olunacaktır. Ancak beyanna-
menin posta ile gönderilmesi hâlinde vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 
yedi gün içinde tarh edilecektir. Beyannamenin taahhütlü posta ile gönderilmesi hâlinde 
vergi dairesine ulaşması ve kayda alınması ne kadar gecikirse geciksin postaya verildiği 
tarih esas alınacaktır. Buna karşılık beyannamenin normal posta ile gönderilmesi hâlinde 
vergi dairesince kayda girdiği tarih esas alınacağı için postadaki gecikmeler mükellefin 
aleyhine sonuçlanacaktır. 

Katma değer vergisini tarha yetkili vergi dairesi neresidir?

Verginin Ödenmesi
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulan-
lar, bir vergilendirme dönemine ait vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmi altıncı 
günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar. 

İthalde	alınan	vergi,	gümrük	vergisi	ile	birlikte	ve	aynı	zamanda	ödenir.	Böylece	ithal-
leri hem gümrük vergisine hem de katma değer vergisine tabi olan işlemlerin vergilerinin 
ödenme zamanları bakımından tam bir birlik kurulmuştur. 

Gümrük vergisine tabi olmamakla birlikte katma değer vergisine tabi olan ithalat iş-
lemlerinin vergisi, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenecektir. 
Benzer şekilde ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafın-
dan kara yoluyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma-
cılığa ait vergi de bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenecektir. 
Ancak daha önce de ifade edildiği gibi bu işlemler katma değer vergisinden istisna edildiği 
için, özel beyanname verilmesi söz konusu değildir.

Beyanname vermek mecburiyetinde olmayanların vergisi, tarh süresi içinde ödenir. 
Bu istisnai durumun tek örneği olan müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu mallara 
ilişkin katma değer vergisinin yedi gün içinde (icra yoluyla yapılan satışlarda bedelin tah-
sil edildiği gün), ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabı esasına göre 
defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci 
ayın sonuna kadar uzatmaya, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer Vergi-
sinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir 
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Özet

Katma değer vergisinde ihracat istisnasını açıklamak
 Varış ülkesi prensibinin uygulandığı bütün ülkelerde 
ve ülkemizde ihracatı teşvik etmek için ihracat kat-
ma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre 
ihracat teslimleri, yurt dışındaki müşterilere yapılan 
teslimler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan 
fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla Türkiye’ de 
vergilen roaming hizmetleri katma değer vergisinden 
istisna	 edilmiştir.	 İhraç	 kaydıyla	 yapılan	 teslimlerde	
istisnadan yararlanabilmek için malın 3 ay içinde yurt 
dışına çıkartılması gereklidir. 

Katma değer vergisinden istisna edilen diğer işlemleri 
saymak
 Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda ihracatın dışında; 
ekonomik, sosyal, kültürel, ilmi ve sağlık amaçlı bir-
çok istisna düzenlenmiştir. Bunlardan başlıcaları; de-
niz, hava ve demir yolu taşıma araçları istisnası, pet-
rol ve kıymetli maden arama istisnası, teşvik belgeli 
yatırım istisnası, transit taşımacılık istisnası, askerî, 
sosyal ve kültürel istisnalar, ithalat istisnaları ve diğer 
birtakım istisnalardır. 

Katma değer vergisinin matrahını belirlemek
Katma değer vergisinde matrah mal ve hizmetin kar-
şılığını teşkil eden bedeldir. Tarifeli işlemlerde ve bi-
letle	girilen	yerlerde	bedele	dâhildir.	İthalatta	matrah	
gümrük	vergisi	kıymeti,	değilse	CIF	bedeli	ve	ödenen	
vergi ve benzerinin toplamıdır. Uluslararası yük ve 
yolcu taşımacılığında (transit taşımacılık dâhil) iç 
parkura isabet eden kısımdır. Bunun dışında ayrıca 
özel matrah şekilleri söz konusudur. Bu gibi durum-
larda da matrah genellikle katılma bedeli ve giriş kar-
şılığında alınan bedeldir. Ziynet eşyasında ise külçe 
altın bedeli düşüldükten sonra kalan kısımdır.  

Katma değer vergisinde indirim uygulamasını açıklamak 
 Katma değer vergisi indirim esasına dayalı bir vergi-
dir, yani bir önceki aşamada ödenen vergi düşüldük-
ten sonra kalan kısım ödenir. Ancak bazı hâllerde bu 
indirime izin verilmemektedir. Şöyle ki;

i. vergiye tabi olmayan veya istisna edilen malların 
vergisi,

ii. binek otomobillerine ait olan vergi,
iii. zayi olan mallara ait olan vergi,
iv. gelir ve kurumlar vergisinden indirilemeyen giderlere 

ilişkin vergi indirilememektedir. 

Katma değer vergisinin beyanı ve ödenmesini açıklamak
 Katma değer vergisi gerçek usulde hesaplanan bir ver-
gidir. Ödenecek vergi üç aylık ve aylık dönemler iti-
barıyla iş yerini bulunduğu vergi dairesine, vergilen-
dirme dönemini takip eden ayın 24’ üne kadar beyan 
edilir ve söz konusu ayın 26’ sına kadar ödenir. Ancak 
tanınan yetkiye dayanılarak vergilendirme dönemi 
genel	olarak	bir	ay	olarak	belirlenmiştir.	İşi	bırakma,	
ölüm ve memleketi terk gibi hâllerde ise özel ödeme 
zamanları düzenlenmiştir. 

1
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Kendimizi Sınayalım
1.	 İhraç	kaydıyla	teslimlerde,	malın	ne	kadar	süre	içerisinde	
yurt dışına çıkartılması gereklidir? 

a. 10 gün 
b. 1 Ay 
c. 3 Ay
d. 6 Ay
e.	 1	Yıl

2. Katma değer vergisi oranı %8 ve katma değer vergisi da-
hil 10 lira olan bir sinema biletinin matrahı kaç liradır?

a. 9,26
b. 9
c. 8,5 
d. 8 
e. 9,5

3.	 İthal	 edilen	 malın	 gümrük	 vergisine	 tabi	 olmaması 
hâlinde matrah aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti
b.	 Sigorta	ve	navlun	dahil	CIF	değeri
c.	 Sigorta	ve	navlun	hariç	FOB	değeri
d. Gümrükçe re’sen taktir edilen değer
e. Gümrük vergisi hariç değer

4. Aşağıdakilerden hangisinde özel matrah tespiti söz ko-
nusu değildir?

a.	 Spor	toto	ve	piyango	oyunları
b. Müşterek bahis ve talih oyunları
c. Konserler ve sportif faaliyetler
d.	 Serbest	meslek	faaliyetleri
e. Altından mamul ziynet eşya teslimleri

5. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin matrahı-
na dahil değildir? 

a.	 Satıcı	tarafından	yapılan	yükleme	ve	boşaltma	giderleri	
b. Ambalaj, komisyon, sigorta ve benzeri gider karşılıkları 
c. Vade farkı, kur farkı, fiyat farkı gibi çetişli gelirler 
d.	 Servis	ve	benzeri	adlarla	sağlanan	menfaatler	
e. Ticari teamüllere uygun iskontolar

6. Katma Değer Vergisi Kanunu’ na göre, temel gıda mad-
deleri için öngörülen oran aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1
b. 8
c. 10
d. 18
e. 6

7. Aşağıdaki katma değer vergilerinden hangisi indirilebilir? 
a. Vergiye tabi olmayan malların katma değer vergisi 
b. Kiralama şirketlerine ait binek otomobillerin katma 

değer vergisi
c. Zayi olan malların katma değer vergisi
d. Gelir vergisininden indirimi kabul edilmeyen gider-

lerin katma değer vergisi
e. Vergiden kısmen istisna edilmiş malların katma de-

ğer vergisi

8. Katma değer vergisinde temel vergilendirme usulü aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Gerçek usul
b. Götürü usul
c. Basit usul 
d. Telafi edici usul
e. Takdir usulü

9. Aşağıdakilerden hangisinde katma değer vergisinin be-
yan ve ödeme süreleri doğru olarak verilmiştir?

a. Takip eden ayın 25 ve 30’ uncu günleri
b. Takip eden ayın 20 ve 25’ inci günleri
c. Takip eden ayın 24 ve 26’ ıncı günleri
d. Takip eden ayın 15 ve 20’ inci günleri
e. Takip eden ayın 29 ve 30’ uncu günleri

10. Beyannamenin posta ile gönderilmesi hâlinde katma 
değer vergisinin tarh edileceği zaman aşağıdakilerden han-
gisidir? 

a. 3 gün
b.	 7	gün
c. 10 gün
d. 15 gün
e. 1 ay
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Yaşamın İçinden

Son	yıllarda	neredeyse	ekonomiyi	sırtında	taşıyan	inşaat	sek-
törü bir taraftan da sektör içi sorunlarla baş etmeye çalışıyor. 
Bu sorunlardan biri ise hiç kuşkusuz KDV iadeleriyle ilgili. 
Gayrimenkul sektöründeki firmalar konut satışlarında genel-
likle yüzde 1 KDV oranı uygularken, bu konutları inşa etmek 
için malzeme alırken ise yüzde 18 KDV ödüyorlar. Aradaki 
yüzde	17’	lik	fark	ise	Maliye	tarafından	oldukça	geç	ve	bazı	
kesintilerle iade ediliyor. Bu ise kayıt altında çalışan inşaat 
firmalarını katlanmak zorunda oldukları ilave maliyetlere ve 
haksız rekabete neden oluyor. Çünkü firmalar KDV iadeleri-
ni birkaç yıl gecikmeli ve eksik olarak alıyor.
Sorunun	çözülmesini	bekleyen	sektör	 temsilcilerinin	KDV’	
den	alacakları	miktar	ise	çok	yüksek	rakamlara	ulaşıyor.	Sek-
törün	önde	gelen	firmalarından	...	İnşaat’	ın	60	milyon	lira,	
...	GYO’	nun	ise	40	milyon	liraya	ulaşabiliyor.	Sadece	bu	iki	
firmanın rakamları bile binlerce firmanın faaliyet gösterdiği 
sektörün toplam alacağı tutarı göstermesi bakımından dikkat 
çekici.
İnşaat	malzemelerine	 yüzde	 18	 KDV	 ödemenin	 büyük	 bir	
külfet	 getirdiğini	 ifade	 eden	Mehmet	Okay,	 “Bugüne	kadar	
alacaklarımızı nakit olarak tahsil etme imkânı bulamadık” 
dedi. Bu alacakların vergilerden mahsup edilebileceğinin al-
tını	çizen	Okay,	iade	miktarının	tespitinde	de	ciddi	sorunlarla	
karşılaştıklarını	ifade	etti.	Okay,	Özellikle	net	150	metrekare-
nin hesaplamasında bir standart oluşturulmaması sebebiyle 
müteahhitlerle Maliye arasında görüş ayrılıkları olduğunu 
belirterek,	“Yaptığımız	yer	altı	otoparkların	da	net	metrekare	
hesabı içine katılması gibi mevzuat dışı birtakım uygulama-
ları	gösterebiliriz”	diye	konuştu.	Okay,	inşaat	bittikten	sonra	
en geç bir yıl içinde bu bedelin mahsup edilmesinin, mah-
sup imkânı yok ise kalan bedelinin ödenmesinin sağlanması 
gerektiğini	 vurguladı.İnşaat	 sektöründe	kâr	marjının	yüzde	
20’	yi	geçmediğini	dile	getiren	Şaadet	Temel,	“Yüzde	17’	lik	
KDV 2-3 yıl alınamadığı taktirde bu firmalar zararına çalış-
maya başlıyor” dedi. Maliye’ nin bu alacakları nakit olarak 
değil	de	alt	 taşeronların	SSK	ve	vergi	ödemelerine	mahsup	
etmesi gerektiğinin altını çizen Temel, bu durumda hem ver-
gi iadelerinin zamanında alınacağını hem de iş alanı yaratan 
firmaların zor durumda kalmayacağını söyledi. Temel, ayrıca 
banka teminat mektubu ile de KDV iadesi ödemesi yapıla-
rak ekonomiye canlılık getirilebileceğini öne sürdü.Türkiye’ 
de binlerce konut üretildiğini ve KDV iadelerinin firmalar 
için çok büyük yük oluşturduğunu ifade eden Altan Elmas, 
“Bin konutluk bir projede yaklaşık 20 milyon lira KDV iade-
si oluşuyor” dedi. Konut teslimi yapılmadan KDV iadesinin 
talep edilemediğini ve toplamda 3 yıl gibi bir sürede KDV 

yükünün taşındığını anlatan Elmas, “Geçici vergi beyanı gibi 
KDV iade beyanı ile teminat mektubu karşılığı KDV iadele-
ri	üç	ayda	bir	avans	şeklinde	ödenebilir.	İş	sonunda	artı	eksi	
hesaplaşılır. Buradan doğan atıl kaynak artı değer ve istih-
dam olarak yine ülke ekonomisine yansıyacaktır” önerisini 
dile getirdi.Kürşat Tuncel, inşaatın iki yıl sürdüğünü ve iade 
süresinin de yaklaşık 1 yıl olduğunu belirterek, “Fark şirket 
tarafından 3 yıl boyunca finanse edilmesi gerekiyor. Bu da 
toplam KDV alacağından en az yüzde 30-40’ ını kaybetmeniz 
anlamına	 geliyor”	 dedi.	 İnşaat	 firmalarının,	 sosyal	 tesisler,	
ortak alanlar ve güvenlik duvarları gibi bazı yerleri maliyet 
olarak gösteremediğini dile getiren Tuncel, “Bu durumda da 
KDV	iadesinin	yüzde	15-20’	 si	kaybedilebiliyor.	 İade	alabi-
leceğiniz efektif tutar toplam KDV iadenizin yarısına inmiş 
oluyor. Bunun sonucunda da şirkete nihai olarak yüzde 8-9 
oranında KDV kaynaklı ek maliyet yaratılıyor” diye konuştu.
Tuncel, KDV ile ilgili problemin çözülmesi durumunda va-
tandaşların yaklaşık yüzde 10 daha ucuza konut sahibi olabi-
leceklerinin altını çizdi.
KDV geri ödemeleri konusunun esas itibarıyla inşa edilen ko-
nutların maliyetlerini bire bir ilgilendirdiğini ve bu nedenle 
hesaplamada tüm maliyetlerin esas alınması gerektiğini ifade 
eden Özen Kuzu, “Gayrimenkullerde maliyet bedelinin neyi 
ifade ettiğinin net olarak açıklanması gerekiyor. Bu konuda 
mevzuatta birtakım belirsizlik ifadeleri vardır” dedi. Kuzu, 
bir binada yer alan çatı sistemi ve pergola, yangın tertibatı 
ve merdiveni, asansör tertibatı gibi harcamaların da KDV 
iadesi	 kapsamanı	 alınması	 gerektiğini	 vurguladı.Işık	 Gök-
kaya da, KDV iadelerinin sektörü zor durumda bırakacağını 
ve ekstra maliyet yarattığını belirterek, “Değişik formüllerle 
daha kısa zamanda vergi iadelerinin tahsil edilebilmesi için, 
toplam tutarın bir kısmına bloke konulabilir ve firmalardan 
alınacak teminat mektuplarına karşılık belirli periyotlarda 
ödemelerini alabilirler”dedi.Mevcut uygulamada konutların 
150 metreye kadar yüzde 1 KDV uygulamasının satış anla-
mında	kolaylık	sağladığını	ifade	eden	Yusuf	Şimşek,	“Ancak	
inşaat	maliyetlerinden	 kalan	 yüzde	 17’	 lik	 oranın	 alınması	
konusunda uygulanan prosedürler ve gecikme birçok firmayı 
sıkıntıya sokuyor” dedi. Burada tüm satışların tamamlanma-
sından sonra maliyenin ödeme yapması konusundaki uygu-
lamanın değişmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, “Daire sa-
tıldıkça, maliye daire fiyatına oranla bir tutarı geri ödeyebilir. 
Bu da aradaki zaman farkı sorununu giderir” diye konuştu. 
KDV iadesinin çok geç yapılması nedeniyle sektörün sıkıntı-
ya girdiğini belirten Ali Coşkun, bu durumun firmaların fi-
nansman yükünü artırdığını ve nakit akışını zorladığını dile 
getirdi. Coşkun, inşaat firmasının en çok zorlandığı noktanın 
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Okuma Parçası
KDV iade işlemleri sırasındaki bürokratik süreç olduğunu al-
tını çizerek, “Bu süreci hızlandıracak bir yöntem geliştirilme-
sinin tüm sektörü rahatlatacağı kanısındayız. Konunun kesin 
çözümü ise malzeme alımındaki KDV oranının yüzde 1’ e 
düşürülmesi, böylelikle iade sürecinin ortadan kaldırılması 
şeklinde olmalıdır” dedi.Mal ve hizmet alımlarında ödenen 
yüzde 18’ lik KDV’ nin ciddi bir finansal yük oluşturduğunu 
ifade	eden	Levent	Ünal,	 “KDV	 iadeleri	 eskisinden	de	uzun	
sürmekte	ve	bu	da	yeni	bir	mağduriyet	yaratıyor.	İnşaat	fir-
malarının	projelerden	beklediği	karların	KDV	İadesi	olarak	
Hazine’ de beklemekte olduğunu söylemek yanlış bir sapta-
ma olmayacaktır” dedi.
Ünal, sıkıntının çözümüyle ilgili mevcut sistemle ilgili iyi-
leştirmeler yapılabileceği gibi yapısal ve köklü değişiklikler 
getirilebileceğinin de ifade etti. KDV iadelerinin inşaatta kâr 
marjlarının azalması ile birlikte sektör için çok önem taşıdı-
ğını ifade eden Uğur Dumankaya, “Artık sektör KDV iadeleri 
konusunda	 kırmızı	 alarm	 vermeye	 başladı.	 Sektörün	KDV	
iadeleri o kadar büyük boyutlara ulaştı ki içeride bekleyen 
KDV geri ödemeleri ile her şirketin yeni bir proje geliştir-
mesi söz konusu” dedi. Dumankaya, KDV iadesi için ancak 
satışına başladıkları projenin teslim tarihinden sonra geri 
ödemede başvuru yapabildiklerini belirterek, “Bu da proje-
ye göre 3-4 yıllık bir zaman dilimine tekabül edebiliyor” diye 
konuştu. Dumankaya, ayrıca kapalı otopark, sosyal tesisler 
gibi alanların KDV’ sinin de iade edilmediğini vurgulayarak, 
“Ödediğimiz yüzde 18’ lik KDV diliminin sadece yüzde 10-
11’ lik bir kısmını geri alabiliyoruz” dedi. 

Kaynak:	Yavuz	Karaman	Milliyet	Gazetesi,	03	Mart	2012
http://ekonomi.milliyet.com.tr/insaat-sektorunde-kdv-
alarmi-caliyor/ekonomi/ekonomidetay/03.03.2012/ 
1510672/default.htm

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-117-59	sayı	ve	14/11/2011	ta-
rihli özeşge
İlgide	 kayıtlı	 özelge	 talep	 formunda,	 2006	 yılında	 hasarlı	
olarak aldığınız kamyona ait katma değer vergisinin sehven 
indirim konusu yapılmadığı belirtilerek söz konusu aracın 
2010 yılında satılması hâlinde daha önce sehven indirilme-
yen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılama-
yacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’ nun 29/1 ve 34/1 inci 
maddelerine göre; verginin indirim konusu yapılabilmesi için 
fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgele-
rin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.
Aynı Kanunun 29/3 üncü maddesinde ise, indirim hakkının 
vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak 
şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği ver-
gilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, yüklenilen KDV tutarlarının, vergiyi doğuran ola-
yın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesika-
lann kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde 
genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılması müm-
kün bulunmakta olup, takvim yılının aşılmış olması hâlinde 
verginin indirim konusu yapılması söz konusu değildir.
Yukarıda	 yapılan	 açıklamalar	 çerçevesinde,	 2006	 yılında	
alınmakla birlikte aynı yıl içerisinde yasal defterlerinize kay-
detmek suretiyle indirim konusu yapmadığınız kamyona ait 
KDV nin, aracın satılacağı 2010 yılında indirim konusu ya-
pılması mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinde	İstisna-

lar” konusunu tekrar gözden geçiriniz.  
2.	a	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinde	Mat-

rah” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 
3.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinde	Mat-

rah” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 
4.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinde	Mat-

rah” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
5.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinde	Mat-

rah” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 
6.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Katma	Değer	Vergisinde	Oran”	

konusunu tekrar gözden geçiriniz.
7.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinde	 İndi-

rim Uygulaması” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
8.	a	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinin	Tarhı	

ve Ödenmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
9.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinin	Tarhı	

ve Ödenmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
10.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Katma	Değer	Vergisinin	Tarhı	

ve Ödenmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
İhracat	istisnasının	kapsamına,	ihracat	teslimleri	ve	bu	teslimlere	
ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, 
serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve kar-
şılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçeve-
sinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’ de verilen roaming 
hizmetleri girer. 

Sıra Sizde 2 
Teslim ve hizmetlerde matrah, malı teslim alan, kendisine hizmet 
yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler kar-
şılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borç-
lanılan; para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil 
edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin toplamıdır. Bedeli belli 
bir tarifeye göre önceden ve kesin olarak tespit edilebilen işlerde 
ve bedelin biletle tahsil edildiği hâllerde katma değer vergisi tari-
fe ve bilet bedeline dâhil edilmektedir ve vergi müşteriye ayrıca 
intikal ettirilmemektedir. 

Sıra Sizde 3 
İthalatta	matrah	malın	gümrük	vergisi	tarhına	esas	olan	kıymeti,	
gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya ma-
lın gümrük vergisinden muaf olması hâlinde sigorta ve navlun 
bedelleri	dâhil	(CIF)	değeri,	bu	değeri	tespit	etmek	için	gerekli	

belgeler bulunmadığı taktirde ise malın gümrük idaresince resen 
tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, 
resim, harç ve paylar ve gümrük beyannamesinin tescil tarihine 
kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyen-
ler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi 
ödemelerin toplamından oluşmaktadır. 

Sıra Sizde 4
Katma değer vergisinin matrahına; teslim alanın gösterdiği yere 
kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma gi-
derleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider 
karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, 
vade farkı kur farkı, fiyat farkı , faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile 
servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet 
ve değerler dâhildir. 

Sıra Sizde 5
Ülkenin uyguladığı ekonomi politikasının bir gereği olarak vergi 
oranlarında ivedi değişiklik yapılmasına gerek duyulan hâllerde 
yasama organından karar çıkması büyük zaman alacağı için 
vakitten tasarruf amacıyla vergi oranlarında değişiklik yapma 
konusunda yasal sınırlar dâhilinde Cumhurbaşkanı yetkili kılın-
mıştır. 

Sıra Sizde 6
Vergiye tabi olmayan veya vergiden kısmen istisna edilmiş mal-
ların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen 
veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma de-
ğer vergisi, işletmeye ait binek otomobillerinin alış vesikalarında 
gösterilen katma değer vergisi, zayi olan mallara ait katma değer 
vergisi ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın 
tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen 
katma değer vergisi indirilemez.

Sıra Sizde 7
Katma değer vergisi mükellefin tek iş yerinin bulunması hâlinde 
iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince, ayrı ayrı vergi daireleri-
nin faaliyet bölgelerinde bulunan birden fazla iş yerlerinin olması 
hâlinde ise gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu 
vergi dairesi tarafından tarh olunacaktır. Gayrimenkul teslimle-
rinde ise mükelleflere seçimlik bir hak tanınmış ve mükellefin 
istemi hâlinde katma değer vergisinin beyan üzerine gayrimen-
kulün bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacağına hükme-
dilmiştir. Bunun yanında ithalde alınan katma değer vergisi ilgili 
gümrük idaresince tarh olunacaktır. Kara yolu ile uluslararası ve 
transit taşımalarda ise katma değer vergisi, taşıtların Türkiye’ ye 
girdikleri veya çıktıkları yer gümrük idaresince tarh olunacaktır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Katma değer vergisi dışında tüketim üzerinden alınan diğer vergileri listele-
yebilecek,
Özel tüketim vergisi ile ilgili genel bilgileri ifade edebilecek,
Şans oyunları vergisinin temel özelliklerini açıklayabilecek,
Özel iletişim vergisinin temel özelliklerini açıklayabilecek,
Bankacılık ve sigortacılık işlemleri dolayısıyla ödenen banka ve sigorta muame-
le vergisinin temel özelliklerini ifade edebilecek,
Gümrük vergisini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler









Özel Vergi Hukuku II
Özel Tüketim Vergisi, Şans Oyunları 
Vergisi, Banka Sigorta Muamele Vergisi, 
Özel İletişim Vergisi, Gümrük Vergisi

•	 ÖZEL	TÜKETİM	VERGİSİ
•	 ŞANS	OYUNLARI	VERGİSİ	
•	 ÖZEL	İLETİŞİM	VERGİSİ	
•	 BANKA	VE	SİGORTA	MUAMELELERİ	
VERGİSİ

•	 GÜMRÜK	VERGİSİ

•	 Verginin	Konusu
•	 Verginin	Mükellefi
•	 Vergiyi	Doğuran	Olay
•	 İstisna
•	 Tecil
•	 Terkin

•	 Vergi	İndirimi
•	 Spesifik	Matrah
•	 Advalorem	Matrah
•	 Kayıt	ve	Tescil
•	 Hukuki	Muamele	Vergisi

ÖZEL VERGİ HUKUKU II



ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

Genel Olarak
1985 yılında uygulanmaya başlanan katma değer vergisinden sonra dolaylı vergiler ara-
sında en yenilerden birisi de özel tüketim vergisidir (ÖTV). 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle beraber, daha önce uygulanan 16 adet vergi, harç, fon ve pay kaldırılarak do-
laylı vergi sistemimiz modern ve kolay uygulanabilir bir yapıya kavuşmuştur. Zaten özel 
tüketim vergisine geçişin iki önemli gerekçesi; karmaşık olan dolaylı vergi yapısının sade-
leştirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum olarak gösterilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun genel gerekçesinde; bu verginin yürürlüğe girme-
siyle katma değer vergisinin yanı sıra ithalat, imalat veya ilk iktisap aşamasında tek bir 
dolaylı vergi uygulanacağı, Avrupa Birliği katma değer vergisi mevzuatına uyumlaştırma 
çalışmaları dikkate alınarak katma değer vergisinde genel orandan daha yüksek oranda 
vergilendirilecek malların kapsama alındığı belirtilmiştir.

Ayrıca bu gerekçede ÖTV’ nin kapsamına alınan mal sayısının sınırlı tutulduğu, bu 
mallar için yürürlükten kaldırılan vergi, harç, fon ve payların oluşturduğu yükün muhafa-
zasının amaçlandığı ve ilave bir vergi yükü doğurmayacak oranlar tespit edilmesine özen 
gösterildiği vurgulanmıştır.

ÖTV’ nin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
•	 Tek	safhada	uygulanması
•	 Şeffaf	bir	yapıya	sahip	olması
•	 Verginin	kapsamına	giren	malların	sınırlı	sayıda	olması
•	 Verginin	uygulanmasının	basit	olması
•	 Hasılatının	yüksek	olması
•	 Mali	politikaların	uygulanmasında	etkin	olması
•	 Adaletli	vergileme
•	 Katma	değer	vergisi	oranlarında	sadeleştirmeye	yardımcı	olması

ÖTV hangi faydaları sağlayacağı gerekçesiyle konulmuştur?

Verginin Konusu
ÖTV’ nin konusuna giren mallar, kanuna ekli 4 (dört) adet listede sayılmıştır. 

Özel Tüketim Vergisi, 
Şans Oyunları Vergisi, 

Banka Sigorta Muamele 
Vergisi, Özel İletişim 

Vergisi, Gümrük Vergisi

ÖTV toplu muamele vergisinin 
özelliklerini taşıyan özel bir 
vergi niteliğindedir. Yerli ve ithal 
mallarda ÖTV’nin oranı veya 
miktarı aynıdır.

1
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Buna göre,
I Sayılı Listede: Petrol ürünleri,
II Sayılı Listede:	Motorlu	araçlar	(otomobil,	otobüs,	minibüs,	kamyon,	kamyonet,	motosiklet	

gibi kara taşıtları uçak, helikopter gibi hava taşıtları ve gemi, yat, tekne gibi deniz taşıtları),
III Sayılı Listede:	Maden	suları,	meyve	aromalı	veya	sade	mineralli	sular,	ambalajlı	ola-

rak satılan limonata, % 100 olanlar hariç tüm meyve suları, sebze suları, meyveli veya sade 
gazozlar, kolalı gazozlar, alkolsüz biralar, sular, mineralli sular, meyveli gazozlar,meyve 
sebze suları, alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri,

VI Sayılı Listede: Elektrikli ev eşyaları, elektronik eşyalar, kürkler ve deri mamulleri, 
parfümeri ürünleri ve bazı lüks tüketim malları ÖTV’ nin konusuna girmektedir.  

Özel Tüketim Vergisi hizmetlerden alınmamaktadır.

Özel tüketim vergisinin konusuna hangi mallar girmektedir?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nda bu verginin konusuna giren mallar belirlendikten 
sonra, bu verginin uygulanması için gereken bazı teknik ve hukuki ifadeler tanımlanmış-
tır. Buna göre bu Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun uygulanmasında; 

İthalat, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine 
girişini, 

İlk iktisap, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli II sayılı listedeki mallardan Türki-
ye’ de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla 
veya	kayıt	ve	tescil	edilmiş	olsa	dahi	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	
hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, 
motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını 
veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini, 

Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile 
Ulaştırma	Bakanlığı	Sivil	Havacılık	Genel	Müdürlüğünce	tutulan	sivil	hava	vasıtaları	sici-
line yapılan kayıt ve tescilini, 

Motorlu araç ticareti yapanlar, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan-
ları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve 
acenteler	ile	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığınca	bu	nitelikte	oldukları	tespit	edilenleri,	

Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alı-
cıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade eder. 

Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii 
teslim	hükmündedir.	Malın	alıcıya	veya	onun	adına	hareket	edenlere	gönderilmesi	hâlinde,	
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal tesli-
midir.	Trampa	iki	ayrı	teslim	hükmündedir.	Kap	veya	ambalajların	geri	verilmesinin	mutat	
olduğu hâllerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır. 

Teslim sayılan hâller,
a) Vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olur-

sa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, 
prim, ikramiye, hediye, teberru (bağış) gibi adlarla verilmesi, 

b)	 Mülkiyeti	muhafaza	kaydıyla	yapılan	satışlarda	zilyetliğin	devri,	
Müzayede yoluyla satış, özel tüketim vergisinin konusuna giren listelerde yer alan mal-

lardan II sayılı listede sayılan motorlu araçlardan kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtlar 
dışındakilerin, ÖTV’ ye tabi tutulmadan müzayede yoluyla satılması ifade etmektedir. 
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Her gün kullandığımız tıraş 
köpüğü, deodorant, sprey vb. 
parfümeri ürünlerinin ya da 
evimize aldığımız kristal bir avize 
özel tüketim vergisine tabidir.

Özel Tüketim Vergisi’nde teslim 
ve teslim sayılan hâller ile Katma 
Değer Vergisi’ndeki teslim ve 
teslim sayılan hâllerin aynıdır.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti 
gemilerinden  tarihinden itibaren 
alınan ÖTV sıfıra indirilmiştir.
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Vergiyi Doğuran Olay

Genel Olarak Vergiyi Doğuran Olay
ÖTV’ de mal teslimi hâllerinde malın teslimi, ilk iktisap hâllerinde ise malların ilk iktisabı 
vergiyi doğuran olaydır. Ancak katma değer vergisinde olduğu gibi, malın tesliminden 
önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmesi hâlinde, bu belgelerde gösterilen miktarla 
sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi de vergiyi doğuran olay 
olarak kabul edilmiştir.

Kısım kısım mal teslim edilmesinin mutat (alışılageldik biçimde) olduğu veya bu hu-
suslarda alıcı ile satıcının anlaştığı hâllerde, her bir kısmın teslimi ayrı ayrı vergiyi doğu-
ran olay sayılacaktır.

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alı-
cıya teslimi vergiyi doğuran olaydır. 

Mal	ithalatında,	4458	sayılı	Gümrük	Kanunu’	na	göre	gümrük	yükümlülüğünün	doğ-
ması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili ile 
vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. 

Mal Grupları İtibarıyla Vergiyi Doğuran Olay
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli 4 (dört) adet listede yar alan malların bu vergini ko-
nusunu teşkil etiğini yukarıda belirmiştik. Yine genel olarak ÖTV’ de vergiyi doğuran olay;

(I) sayılı listede yer alan petrol ürünleri ve doğalgazda, bu ürünlerin rafineriler, imalat-
çılar veya ithalatçıları tarafından yurt içinde tesliminde meydana gelmektedir.

(II) sayılı listede yer alan motorlu taşıtlardan “Kayıt ve tescile tabi olanlar” bakımın-
dan, esas olarak bu araçların ilk iktisabıdır. İlk iktisap ifadesinden anlaşılması gereken ise 
bu araçlardan Türkiye’ de kayıt ve tescile tabi tutulmamış olanların motorlu araç ticareti 
yapanlardan satın alınması, ithali, müzayede yoluyla satanlardan satın alınması, motorlu 
araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya bunlar adı-
na kayıt ve tescilinin yapılmasıdır.

“Kayıt ve tescile tabi olmayanlar bakımından” ise bu araçların ithali, imalatçıları ta-
rafından teslimi ve özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır.

(III) sayılı listede yer alan mallar bakımından bu malların ithali, imalatçıları tarafın-
dan teslimi ve ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışıdır.

Ancak bu malların “depozitolu” olarak ifade edilen; yani bu malların kap veya amba-
lajlı	olarak	ancak	kap	ve	ambalajlarının	geri	verilmesi	şeklinde	satılması	hâlinde,	teslim	bu	
kapların içindeki mallar itibarıyla yapılmış sayılmaktadır.

(IV) sayılı listede yer alan mallar bakımından ve malların imalatçıları tarafından tes-
limi, ithal edilmesi veya özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satı-
şıdır.	Bu	safhalardan	birinde	ÖTV	uygulandıktan	sonra	ondan	sonraki	safhalarda	vergi	
uygulanmayacaktır. Örneğin yurt dışından televizyon ithal eden bir firma ithalat sırasında 
bu mallara ait ÖTV’ yi ödeyecek, bundan sonraki aşamalarda televizyonun bayilere, tü-
keticilere tesliminde vergi uygulanmayacaktır. Bir başka örnek, ürettiği malları borçları 
sebebiyle haczedilen bir kozmetik imalatçısı firmanın malları müzayede yoluyla satılırken 
ÖTV uygulanmamış olan bu mallar bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ ye tabi tutula-
cak; bundan sonraki teslimlerde vergi alınmayacaktır. 

Özel Tüketim Vergisi’ ne ekli (II) sayılı listede yer alan motorlu araçlardan “kayıt ve tescile 
tabi olanlarda” vergiyi doğuran olay nedir?

Traktörler Özel Tüketim Vergisi 
yürürlüğe girmeden önce 
uygulanan taşıt alım vergisine tabi 
tutulmaktaydı. Ancak bu araçlar 
özel tüketim vergisi kapsamı 
dışında tutulmuştur.
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Mükellef
Tüketim vergilerinde vergiyi asıl ödeyen bu vergilere tabi malları veya hizmetleri satın 
alanlardır. Bu tür mükellefiyete “iktisadi mükellefiyet” denilmektedir. Vergi yükü üzerin-
de kalan ve bu vergiyi yansıtma olanağı bulunmayan kişilere de “vergi taşıyıcısı, vergi 
yüklenicisi” adı verilmektedir. Öte yandan bu vergileri vergi dairesine yatırmak zorunda 
olanlar; yani vergiye tabi işlemleri yapanlar ise verginin “kanuni mükellefi” olmaktadır. 
Bunlar yaptıkları işlemler sırasında söz konusu tüketim vergilerini tahsil etmek, fatura 
veya benzeri belgelerde göstermek ve daha sonra da vergi dairesine ödemek zorundadır. 
Bu açıklamalar ışığında ÖTV’ nin “kanuni mükellefinin” kimler olduğu belirlenecektir.

Özel tüketim vergisinin kanuni mükellefi, kanuna ekli listelerde yar alan mallara ve 
yapılan işleme göre farklılık göstermektedir. 

(I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların 
müzayede yoluyla satışını yapanlar verginin mükellefidir. 

(II)	sayılı	listedeki	mallardan	kayıt	ve	tescile	tabi	olmayanları	(örneğin	golf	arabası,	jet	
ski gibi)imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını yapanlar 
verginin mükellefidir. 

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti 
yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını yapanlardır. 

Vergi Sorumluluğu
Mükellefin	Türkiye	içinde	ikametgâhının,	 iş	yerinin,	kanuni	ve	iş	merkezlerinin	bulun-
maması	 hâlleri	 ile	 gerekli	 görülen	 diğer	 hâllerde	Hazine	 ve	Maliye	Bakanlığının,	 vergi	
alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır. 

ÖTV’ nde vergi sorumluluğu iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, mükellefin Tür-
kiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması halidir. İkin-
cisi	ise,	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı’	nın	gerekli	göreceği	hâlleridir.	Ancak	her	iki	hâlde	de	
vergi alacağının emniyet altına alınması amacının güdüldüğü görülmektedir. 

Bunun dışında, fiilî veya kaydî envanter sırasında kanuna ekli listelerdeki malların bel-
gesiz olarak bulundurulduğunun tespiti hâlinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, 
bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. 
Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi hâlinde, belgesi ibraz edilemeyen malın 
tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgele-
yemeyen mükellef adına re’ sen tarh edilir. Tarh edilecek ÖTV, asgari maktu vergi tutarına 
göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Ayrıca bu tarhiyata vergi ziyaı cezası da uygulanır. 

Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili 
vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ay-
rıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmayacaktır.

ÖTV de genel sorumluluğun yanı sıra müteselsil (zincirleme) sorumluluğa ilişkin de 
düzenlemeler vardır. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Tür-
kiye’ deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen petrol ürünlerinin 
tesliminde doğacak ÖTV’ nin ödenmesinden, ilgili rafineri şirketi ham petrol ithalatını 
yapanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Ayrıca (I) sayılı listede sayılan pet-
rol ürünlerini satın alanlar bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi mal olarak kullanır 
veya üçüncü kişilere satarlarsa aradaki vergi farkı bunlar adına tarh olunur ve ayrıca vergi 
ziyaı cezası uygulanır. Örneğin mutfak tüpü dolumu ve dağıtımı yapan bir şirket, bir rafi-
neri şirketinden düşük oranlı ÖTV uygulanan mutfak tüplerine doldurulmak için aldığı 
likit petrol gazını (LPG), daha yüksek ÖTV uygulanan otogaz istasyonuna satarsa aradaki 
vergi farkı ve vergi ziyaı cezası tahsil edilir.

II sayılı listedeki mallara ait ÖTV’yi 
bu araçları ilk defa adlarına kayıt 
ve tescil yaptıracak olanlar; yani 
ilk defa satın alanlar ödemek 
zorundadır. Ancak motorlu araç 
ticareti yapanlar verginin kanuni 
mükellefi oldukları için ÖTV 
beyannamesi motorlu araç ticareti 
yapanlar tarafından verilmek 
zorundadır.
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Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na eklenen bir hüküm ile ihraç edilmek için üretilenler 
hariç	olmak	üzere;	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	kullanılma	zorunluluğu	getirilen	
özel etiketi veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’ nun 18 inci madde-
sinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya 
da standartlara uygun olmayan petrol ürünlerini bulundurduğu tespit edilen iş yeri sahibi 
adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden resen özel tüketim 
vergisi tarh edilecektir. Ayrıca tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre hesapla-
nacak vergiden az olamayacak ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.

ÖTV’ de bir başka müteselsil sorumluk ise (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, 
teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri yapanlara yöneliktir. Bu işlemleri yapanlar, öncelikle 
ÖTV’ nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadır. Bu zorunluluğa uymamak 
suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve 
tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla sa-
tışını yapanlar ile icra memurları; ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden 
mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları 
vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücû hakkına sahiptir.

İstisnalar

İhracat İstisnası
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri bazı şartlara 
bağlı olarak ÖTV’ den istisna edilmiştir. 

Bu listelerde yar alan malların teslimi yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. 
Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkmış olmalıdır. An-

cak, malların ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat 
alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ih-
racat sayılmaz. 

İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan 
edilen	özel	tüketim	vergisi	ihracatçıya	iade	edilir.	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı,	ihraç	edilen	
mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Özel Tüketim Vergisi’ ne tabi malların ihracat istisnasından yararlanabilmesi için gerekli 
şartlar nedir?

İhracat istisnasının uygulanmasında bazı özellik arz eden hususların açıklanmasında 
yarar vardır. 

Türkiye’ de bulunan firmaların yurt dışındaki şube vb. iş yerleri varsa bunlar da yurt 
dışı alıcı olarak değerlendirilecektir.

Yabancı bayraklı gemiler ile yabancı hava yolu şirketlerine ait araçlara Türkiye’ deki 
limanlarda yapılan akaryakıt ve yağ teslimleri de ihracat istinasından yararlanacaktır.

Öte yandan Türk firmalarına ait olup uluslararası sefer yapan gemi ve uçaklarına yapı-
lan akaryakıt teslimleri de ihracat istisnasından yararlanabilecektir.

Diğer İstisnalar
Bu Kanun’ a ekli; 

(I) sayılı listede yer alan petrol ve petrol ürünlerinin bazı kurum ve kuruluşlara teslimi 
vergiden istisna edilmiştir.

•	 Millî	Savunma	Bakanlığı,	Jandarma	Genel	Komutanlığı,	Sahil	Güvenlik	Komutan-
lığı	ve	Millî	İstihbarat	Teşkilatının	ihtiyacı	için	bu	kuruluşlara	veya	bunların	gerek	

Yurt dışındaki müşteri tabiri; 
ikametgâhı, iş yeri, kanuni ve 
iş merkezleri yurt dışında olan 
alıcılar ile yurt içinde bulunan bir 
işletmenin, yurt dışında faaliyet 
gösteren şubelerini ifade eder.
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01.07.2008 tarihinden 
itibaren akaryakıt kaçakçılığını 
önlemek için bu akaryakıtların 
renklendirilmesi uygulamasına 
geçilmiştir. Bu işlem için kullanılan 
boyalara ulusal marker (boya) 
denilmektedir. Bu boyalar TÜBİTAK 
tarafından üretilmekte ve satışları, 
sevkiyatları çok sıkı denetimlere 
tabi tutulmaktadır.
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göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akar-
yakıt ikmalini yapanlara teslimi işlemleri vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnanın 
millî güvenliğe yönelik olduğu açıktır.

•	 6326	sayılı	Petrol	Kanunu	hükümlerine	göre	petrol	arama	ve	üretim	faaliyetlerinde	
kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi, 

•	 4458	sayılı	Gümrük	Kanunu’	nun	177’	nci	maddesinde	sayılan	ve	tasfiyelik	hâle	
gelen eşyaların, tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda 
genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunla-
rın teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ÖTV’ den istisnadır.

Malul	ve	engellilere	adına	kayıt	tescili	yapılan	bazı	motorlu	araçlar	için	düzenlenmiş	
olan istisna söz konusudur.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi 
motorlu araçlardan, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, arazi taşıtlarının,

Motor	silindir	hacmi	2.800	santimetreküpü	(cc)	aşmayan,	açık	kasalı	kamyonet,	kapalı	
kasa kamyonet ve arka sırada yolcu koltukları ile birlikte ve yan camları bulunan ve sürü-
cü dahil beş kişi taşıma kapasiteli araçlarının,

Sepetli ya da sepetsiz motosiklet, moped türü araçların, sakatlık derecesi %90 veya 
daha fazla olan malul ve engelliler tarafından, bizzat kullanılmak amacıyla sakatlığına uy-
gun hareket ettirici özel tertibat yaptıran mamul ve engelliler tarafından, beş yılda bir 
defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, vergiden istisna edilmiştir. Yani bu istisnadan ya-
rarlananlar, 5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaktır. Ayrıca, hesap-
lanması	gereken	özel	tüketim	vergisi	ve	diğer	her	türlü	vergiler	(KDV,	MTV)	dahil	bedeli	
200.000 TL’yi aşan araçların ilk iktisabında istisnadan yararlanmak mümkün değildir.

Ancak bu araçların ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza so-
nucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması hâlinde, hurdaya çıkaran 
malul ve engelliler tarafından, yine beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı 
da	vergiden	istisna	edilmiştir.	Terörle	Mücadele	Kanununun	ek	1	inci	maddesinin	ikinci	
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya 
çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya 
mahsus olmak üzere ilk iktisabı da ÖTV’den istisna edilmiştir.

Konuya	 ilişkin	 olarak	 Hazine	 ve	 Maliye	 Bakanlığı	 Gelir	 İdaresi	 Başkanlığı	 tarafından	
30.04.2010	tarih	ve	13	numaralı	Özel	Tüketim	Vergisi	Sirküleri	ile	detaylı	açıklamalar	yapılmıştır.

(II)	sayılı	listede	yer	alan	mallardan;	uçak	ve	helikopterlerin	Türk	Hava	Kurumu	tara-
fından ilk iktisabı ile Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı vergiden 
istisna edilmiştir.

(IV) sayılı listede yer alan bazı silahların teslimi (tabancalar, bir patlayıcının itiş gücü 
ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazların (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağız-
dan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve di-
ğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus 
sürgülü	silahlar,	ok-atar	tüfekler	gibi);	Millî	Savunma	Bakanlığı,	Jandarma	Genel	Komu-
tanlığı,	Sahil	Güvenlik	Komutanlığı,	Millî	İstihbarat	Teşkilatı,	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	
ve	Gümrükler	Muhafaza	Genel	Müdürlüğüne	teslimi	veya	bunlar	tarafından	ithali	vergi-
den istisna edilmiştir.

(IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idareleri-
ne, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bun-
lar tarafından bedelsiz olarak ithali vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnadaki “bedelsiz” 
ifadesinin, bu kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar şeklinde anlaşılması gerekmektedir. 
(Örneğin, bir köyün muhtarlık binasına Almanya’ da yaşayan hemşehrileri tarafından iki 
adet televizyon bağışlanması gibi.)

4458 sayılı Gümrük Kanunu’ nun transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük 
kontrolü	altında	işleme	rejimlerine	tabi	tutulanlar	ile	serbest	bölgeler	ve	geçici	depolama	
yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar da ÖTV istisnasından yararlanabilir. 
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Kanun’ a ekli (I) sayılı listede yer alan motorin ve kırsal motorinin Cumhurbaşkanınca 
belirlenen	sınır	kapılarında	(Ambarlı,	Pendik,	İpsala,	Tekirdağ,	Kapıkule	ve	Hamzabeyli),	
4458	sayılı	Gümrük	Kanunu’	nun	ihracat	rejimi	kapsamında	yurt	dışına	çıkarılacak	eşyayı	
taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçla-
rın ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca 
yurt dışına çıkışlarında teslimi de vergiden istisna edilmiştir.

Diplomatik İstisna
Bu Kanun’ a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla 
yabancı devletlerin Türkiye’ deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslara-
rası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik 
haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara 
teslimi vergiden müstesnadır.

İthalat İstisnası
Kanun’ a ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ nun 167’ nci maddesinin 
beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası hariç olmak kaydıyla geçici ithalat ve hariçte 
işleme	rejimleri	ile	geri	gelen	eşyaya	ilişkin	hükümleri	kapsamında	gümrük	vergisinden	
muaf veya istisna olan eşyanın ithali ÖTV’ den istisna edilmiştir. Ayrıca, transit, gümrük 
antrepo,	dâhilde	işleme,	gümrük	kontrolü	altında	işleme	rejimlerine	tabi	tutulan	mallar	
ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar da istisna 
kapsamındadır.

ÖTV’ ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanun’ a hüküm eklenmek veya bu 
Kanun’ da değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya 
muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri 
saklıdır. 

Maliye	Bakanlığı,	bu	Kanun’	da	yer	alan	istisna	ve	muafiyetlerin	uygulanması	ile	ver-
ginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Tecil ve Terkin
Özel Tüketim Vergisi Kanun’ a ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (solvent, 
benzol, toulen, white spirit, motor yağları vb.) (I) sayılı listedeki mallar (petrol ve petrol 
türevleri) dışındaki malların imalinde) kullanılacak olması hâlinde, ödenmesi gereken 
ÖTV’ den Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen 
malların 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin 
edilmesi öngörülmüştür. (Örneğin solvent ya da white spiriti ham madde olarak kullanıp 
tiner ya da sentetik boya üretmek gibi) Buna göre sözü edilen malların (I) sayılı listenin 
(A) veya (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması veya bu ürünlere karıştırılması 
hâlinde tecil-terkin uygulanması söz konusu değildir. 

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların 12 ay için-
de imalatta kullanıldığının belgelendirilerek vergi dairesine bildirilmemesi hâlinde, teslim 
veya ithal tarihinde bu malların tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha 
önce tahsil edilen kısmın mahsubundan sonra kalan tutar gecikme zammı ile birlikte alıcı 
veya ithalatçıdan tahsil edilecektir. Ancak tecil edilen verginin Vergi Usul Kanunu’ nda 
belirtilen mücbir sebepler nedeniyle terkin edilememesi hâlinde, yukarıda belirtilen şekil-
de hesaplanan tutar, tecil işleminin yapıldığı tarihten itibaren ilgili dönemler için geçerli 
tecil faiziyle birlikte tahsil edilecektir. 

ÖTV’de ihraç kaydıyla teslimlerde 
tecil-terki uygulamasının KDV 
ile aynıdır
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ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara yurt içinde teslimin-
de hesaplanan ÖTV’ nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla mükelleflerin talebi üze-
rine tecil edilmesi de mümkündür. Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükellef-
lerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için 
cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur. 

İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, 
mal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilecek ve faturaya: “Özel Tüketim Ver-
gisi Kanunu’ nun 8’ inci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmüne göre ihraç edilmek üzere 
teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılacaktır. Bu döneme ait ÖTV 
beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, 
ancak ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV de beyan edilecektir. Vergi daireleri mükellefin 
bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait 
ÖTV tutarını tecil edecektir. 

İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından 
itibaren üç ay içinde ihracatının yapılması hâlinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildi-
ğini gösteren gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi ya da noter 
tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir. 

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi hâlinde tecil edilen vergi, 
vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilecektir. 
Ancak ihracatın Vergi Usul Kanunu’ nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde 
gerçekleşmemiş olması hâlinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren ilgili dö-
nemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

Hangi hâllerde özel tüketim vergisinin tecili talep edilebilir?

Matrah, Vergi Oranı veya Tutarı 
ÖTV’ de vergi matrahı bazı mallar için spesifik esasa dayalıdır. Bu esasta matrah; hacim, 
ağırlık, uzunluk gibi fiziki ölçülere göre belirlenir. Bazı mallar içinse advalorem, yani ver-
ginin matrahını bir değer teşkil eder. 

ÖTV, bu Kanun’ a ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen maktu tutar 
veya oranlarda alınır. 

Cumhurbaşkanının Özel Tüketim Vergisi tutar veya oranlarını topluca veya ayrı ayrı 
değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 

Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi
ÖTV,	mükelleflerin	 yazılı	 beyanları	 üzerine	 tarh	 olunur.	 Şu	 kadar	 ki,	 adi	 ortaklıklarda	
verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklar-
dan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, 
beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden 
yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Vergilendirme dönemi; bu Kanun’ a ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk on 
beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, 

(III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile 
tabi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu 
günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın on beşinci günü akşamına 
kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, 
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi 
dairesine verilir ve vergi aynı gün ödenir. 

5
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İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre 
kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, 
kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak 
ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat 
vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, güm-
rük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, 
bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. 

Cumhurbaşkanı, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay 
olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirme-
yi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir. 

Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve 
Mükellefiyette Değişiklikler
Mükellefler	ÖTV’	yi	satış	belgelerinde	ayrıca	göstermeye	mecburdurlar.	Vergiye	tabi	bir	
işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri 
belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı hâlde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi 
gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftir. 

Bu hüküm Kanun’ a göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gös-
teren	mükellefler	için	de	geçerlidir.	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	
hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan motorlu araç-
ların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hâli dışında; malların iade edilmesi, 
işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişik-
lik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hâllerde vergiye tabi işlemleri 
yapmış olan mükelleflerin bazı hakları bulunmaktadır. Bu mükellefler bunlarla ilgili borç-
landıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana 
geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler. Ayrıca bu vergileri mahsup edebilirler veya 
iade talebinde bulunabilirler. 

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikaller 
hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce 
iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, 
kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınır. ÖTV istis-
nasından yararlanan mamul ve engellilerin iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 
yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda ÖTV alınmaz.

Tarh İşlemleri

Tarh Yeri
Özel tüketim vergisi mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi da-
iresi	 tarafından	 tarh	 edilir.	Mükellefin	 ayrı	 faaliyet	bölgelerinde	 iş	 yeri	 varsa	 gelir	 veya	
kurumlar vergisi bakımından bağlı olduğu vergi dairesi tarha yetkilidir. 

(II) sayılı listedeki mallardan (motorlu taşıtlar) kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisa-
bında vergi, beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh edilecektir. Bu vergi dairesi de 
genellikle araç ticareti yapanların bulundukları yerde, ÖTV’ yi tarha yetkili vergi daireleri 
olmaktadır. Bu daireler aynı zamanda motorlu taşıtlar vergisi bakımından da tahsile yet-
kili vergi daireleridir.

Malın	ithalinde	alınan	vergi	ilgili	gümrük	idaresince	hesaplanır.	İthalat	vergilerine	tabi	
olmayan ithalata ait vergi ise gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya 
diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak 
tahsil edilecektir. 
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Tarhiyatın Muhatabı
ÖTV bu verginin kanuni mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur. Ancak, 
adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak 
üzere ortaklardan herhangi biri ve mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, 
kanuni	merkezi	ve	iş	merkezinin	bulunmaması	veya	Maliye	Bakanlığınca	gerekli	görülen	
hâllerde vergi sorumluları, tarhiyata muhatap tutulur.

Tarh Zamanı
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sa-
yılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için ÖTV, beyannamenin verildiği 
günde, beyanname posta ile gönderilmişse tarhiyatla görevli vergi dairesine geldiği tarihi 
takip	eden	7	gün	içinde	tarh	edilecektir.	Ancak	Maliye	Bakanlığının	yaptığı	düzenlemeler	
sonucunda vergi beyannameleri elektronik ortamda da gönderilmek, tahakkuk fişi elekt-
ronik ortamda düzenlenmektedir.

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait Özel Tüketim Vergisi, beyannamenin 
verildiği anda tarh edilecektir. 

Özel Tüketim Vergisinin İndirimi
Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kul-
lanılması	hâlinde	ödenen	vergi,	Maliye	Bakanlığınca	belirlenen	esaslara	göre	ödenecek	
vergiden indirilir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 9 uncu maddesiyle vergiye tabi malların, yer aldığı 
listedeki başka bir malın imalinde kullanılması hâlinde ödenen verginin, ödenecek vergiden 
indirilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüş-
tür. Örneğin; (I) sayılı listede yer alan baz yağın satın alınmasında ödenen vergi, bu mal-
dan imal edilen madeni yağın teslimi dolayısıyla vergi dairesine beyan edilip ödenecek olan 
vergiden indirilecektir. İthal edilen baz yağın madeni yağ imalinde kullanılması hâlinde ise 
Özel	Tüketim	Vergisi	Kanunu’	nun	2	nci	maddesinin	3	numaralı	fıkrasının	(a)	bendi	hük-
mü uyarınca ÖTV hesaplanmayacağından, imal edilen madeni yağın tesliminde ödenecek 
ÖTV’ nden bir indirim yapılması söz konusu olmayacaktır. ÖTV Kanununa ekli (II) sayı-
lı listede yer alan otomobil, otobüs, kamyon,kamyonet,  minibüs, midibüs, motosikletlerin 
üretimi sırasında kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler 
üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edi-
lir. Örneğin, otomobil imalatçısı bir şirket tarafından taşıtın imalat aşamasında kullanılan 
hoparlör ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede sayılan bir maldır. Bu hoparlör için alış bel-
gelerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV otomobil imal eden şirkete iade edilecektir. 

 
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
Şans	oyunları	vergisi	 ilk	defa	5035	Sayılı	Kanun	ile	6802	sayılı	Gider	Vergileri	Kanunu’	
nun 40’ ncı maddesinin yeniden düzenlenmesi ile 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe konul-
muş ve uygulanmaya başlanmıştır. Aslında bu vergi başka bir isim altında 1999 yılında 
meydana gelen ve “Deprem Vergileri” olarak bilinen düzenlemeler içinde “Eğitime Katkı 
Payı” olarak şans oyunlarından zaten alınmaktaydı. Ancak 2004 yılında yapılan bu düzen-
leme ile bir özel tüketim vergisi niteliği kazanmış oldu. 

Bu	verginin	konuluş	gerekçesinde	şans	oyunlarını	tertipleyen	Spor	Toto	Teşkilat	Müdür-
lüğü,	Millî	Piyango	İdaresi	ve	Türkiye	Jokey	Kulübü	gibi	kuruluşların	oynattıkları	müşterek	
bahis ve şans oyunlarının vergilendirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Ancak ileride bu 
kuruluşların özelleştirilebileceği veya başka nedenlerle bu oyunların oynatılabileceği göz 
önünde bulundurularak oyunların ve oyunları tertipleyenlerin isimleri maddede tek tek 
sayılmamış, düzenlemede sadece hâlen oynatılmakta olan oyunların bazılarının isimlerine 
yer verilerek “ve benzeri” ifadesiyle benzer her türlü oyunun kapsam dışında kalmamasının 
amaçlandığı görülmektedir. Ayrıca bu gerekçede bahis oyunları, şans oyunları dışında ticari 
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amaçlı ve gelir elde etmek gayesi ile yapılan ve belli bir organizasyonu gerektiren niteliklere 
sahip oyunlar olduğu ve bu oyunları oynatan kişi ve kuruluşların da vergi kapsamı dışında 
kalmaması için maddeye, buna yönelik hüküm konulduğu ifade edilmiştir. 

2004-2007 yılları arasında şans oyunları vergisi bilet veya kolon bedelleri üzerinden 
alınırken, 2007 yılında 5602 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile şans oyunlarının toplam 
hâsılatından pay alınması şeklinde uygulanmaya başlanmıştır.

Verginin Konusu
Verginin konusu genel olarak müşterek bahis ve şans oyunlarıdır. Bu şans oyunlarından 
elde dilen hâsılat vergiye tabidir.

Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, şans oyunları vergisine tabidir. 
Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto vb. oyunlar,
Sayısal	Loto,	Süper	Loto,	Şans	Topu,	On	Numara	ve	benzeri	oyunlar,
At yarışları,
Her	türlü	diğer	müşterek	bahisler.

Şans oyunları Vergisi’ne tabi olan işlemleri sayınız.

Vergiyi Doğuran Olay
Şans	 oyunları	 vergisinde	 vergiyi	 doğuran	 olay,	 şans	 oyununa,	 spor	müsabakasına	 veya	
at yarışına iştirakçilerin katılmasıdır. Bir başka ifadeyle şans oyunu veya müşterek bahis 
şeklindeki bir hizmetin iştirakçinin hizmetine sunulmasıdır.

Şans	 oyununun	 veya	 at	 yarışının	 ilgili	 kuponunun	doldurulması	 ve	 ilgili	 yere	 yatı-
rılması ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. Kuponun doldurulması fakat yatırıl-
maması başka bir deyişle şans oyununa veya at yarışına iştirak edilmemesi durumunda 
vergiyi doğuran olayın gerçekleşmeyeceği tabidir.

Mükellef
Kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetki-
nin devri hâlinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir.

Ülkemizde, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etme yetkisi çeşitli ka-
nunlarla üç ayrı kurum ve kuruluşa verilmiş bulunmaktadır. Bunlar; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık	Bakanlığı,	Millî	Piyango	İdaresi	Genel	Müdürlüğü,	Gençlik	ve	Spor	Genel	
Müdürlüğüdür.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı at yarışları yapma 
ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etme 
hak	ve	yetkisini	Türkiye	 Jokey	Kulübüne,	Gençlik	ve	Spor	Genel	Müdürlüğü	 ise	 futbol	
müsabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve yetkisini Spor Toto Teş-
kilat	Müdürlüğüne	devretmişlerdir.	Millî	Piyango	Genel	Müdürlüğünün	asli	görevi	zaten	
şans oyunları ve çeşitli çekilişler tertip etmektir.

Matrah ve Oranlar
Şans	oyunları	vergisinin	matrahı	tertip	edilen	şans	oyunlarından	elde	edilen	hâsılat	 tu-
tarıdır. Ancak şans oyunları aynı zamanda katma değer vergisine de tabidir. Bu nedenle 
şans oyunları vergisinin matrahı hesaplanırken elde edilen hâsılattan katma değer vergisi 
düşüldükten sonra kalan tutar verginin matrahını teşkil eder.

Şans	oyunları,	aşağıda	belirtilen	tutar	veya	oranda	şans	oyunları	vergisine	tabidir.
a) Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5,
b) At yarışlarında %7,

6

Şans oyunlarından kazanılan 
ikramiyelerden alınacak vergi ile 
şans oyunları vergisi’nin bir ilişkisi 
yoktur. Millî Piyango İdaresince 
düzenlenen şans oyunlarından 
kazanılan ikramiyeler dışında, 
kazanılan ikramiyelerin istisna 
tutarını aşan kısmı veraset ve 
intikal vergisine tabidir.
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c) Diğer şans oyunlarında %10,
d)	 Her	türlü	diğer	müşterek	bahislerde	katılma	bedelinin	%10’	u.
Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve 

kanuni oranına kadar getirmeye yetkilidir.

Vergilendirme Dönemi
Vergilendirme dönemi, çekiliş ya da şans oyunlarını tertip eden kişi ya da kuruluşların 
faaliyet	gösterdiği	takvim	yılının	birer	aylık	dönemleridir.	Ancak	Maliye	Bakanlığı,	vergi-
lendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir. 

Şans	oyunları	vergisi,	ilgili	vergilendirme	dönemlerini	izleyen	ayın	20.	günü	mesai	biti-
mine kadar şans oyunlarını düzenleyen mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bu-
lunulan vergi dairesine beyan edilecek ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenecektir.

Şans	oyunları	vergisi	gelir	veya	kurumlar	vergisi	uygulanmasında	gider	olarak	kayde-
dilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilemez. Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilme-
si	gereken	beyannamelerin	şekil,	içerik	ve	eklerini	belirlemeye	Maliye	Bakanlığı	yetkilidir.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
01.08.2004 tarihinde 5228 sayılı kanun’ la yürürlüğe konulan özel iletişim vergisi tek aşa-
malı bir özel tüketim vergisidir. Bu vergi de 1999 yılında ilk kez “Deprem Vergileri” içinde 
Eğitime Katkı Payı olarak alınmaya başlanmış, daha sonra 2004 yılında 5228 sayılı Kanun-
la Gider Vergileri kapsamına alınmış ve kalıcı bir vergi hâlini almıştır. 

Verginin Konusuna Giren Hizmetler ve Vergi Oranları
Verginin konusuna gire dört grup hizmet ve tabi oldukları vergi oranı aşağıdaki gibidir.

A-	 Her	 türlü	mobil	 elektronik	 haberleşme	 işletmeciliği	 kapsamındaki	 (ön	 ödemeli	
kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri (% 7,5)

B- Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine 
ilişkin hizmetleri (% 7,5)

C- Kablolu, kablosuz ve mobil İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti (% 7,5)
D- Elektronik haberleşme hizmetleri (% 7,5)
Yukarıda A, B, C, ve D başlıklarında yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağ-

lantılı olarak verilmesi hâlinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir. 
Cumhurbaşkanı bu oranları sıfıra kadar indirmeye ve  iki katına kadar yükseltmeye yet-
kilidir.

Mobil	telefon	aboneliğinin	ilk	tesisinde	(operatör	değişiklikleri	hariç)	2018	yılı	için	
53T ayrıca özel iletişim vergisi alınmaktadır. Bu tutar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre belirlenen yeniden değerleme oranında her yıl artırılmak suretiyle uygulanır. Cum-
hurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’ sine kadar artırmaya veya yarısına kadar 
indirmeye yetkilidir. 

Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir. 

Mükellef
Yukarıda sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmecilerdir. 

Matrah, Beyan ve Ödeme
Vergini matrahını katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlar teşkil eder.

Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar beyan 
edilerek aynı süre içinde ödenir. 



3. Ünite - Özel Tüketim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Banka Sigorta Muamele Vergisi, 
Özel İletişim Vergisi, Gümrük Vergisi 59

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dâhil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygu-
lamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Bu vergiye ilişkin usul 
ve	esaslar	ile	verilmesi	gereken	beyannamelerin	şekil,	içerik	ve	eklerini	belirlemeye	Maliye	
Bakanlığı yetkilidir.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
Harcamalara	bağlı	olarak	yapılan	vergilendirmelerin	bir	kısmı	hizmetler	üzerinden	ya-
pılmaktadır. Bu şekilde vergilendirilen hizmetler arasında bankacılık, bankerlik ve sigor-
tacılık hizmetleri yer almaktadır. Bu hizmetler üzerinden alınan vergiler gider vergileri 
sistemi içinde yer almaktadır.

Öte yandan, bu hizmetler katma değer vergisi kapsamı dışında tutulmuştur. Katma 
Değer Vergisi Kanunu’ nun 17/e maddesinde “sigorta muameleleri vergisi kapsamına gi-
ren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine iliş-
kin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde 
belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,”vergiden istisna işlemler arasında 
sayılmıştır. Böylece mükerrer vergilendirmenin önüne geçilmiştir. Banka ve sigorta mu-
ameleleri vergisi niteliği itibarıyla “hukuki muamele vergileri” arasında yer almaktadır.

Verginin Konusu
Banka ve sigorta şirketlerinin, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler 
(havale yapmak, çek sorgulamak, teminat mektubu vermek, kredi vermek vb.) dolayısıyla 
kendi lehlerine her ne ad altında (faiz, komisyon, havale ücreti vb.) olursa olsun nakden 
veya hesâben aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Finansal 
Kiralama Kanunu’ na göre yapılan işlemler verginin konusu dışında tutulmuştur. 

Bankaların tasarruf sahiplerinden mevduat kabul etmesi de bir bankacılık işlemi ol-
masına rağmen bankanın lehine bir para elde etmesi söz konusu olmadığından bu işlem 
vergiye tabi olmayacaktır.

Öte yandan, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin “bütün işlemleri” ifadesinden; banka-
ların ve sigorta şirketlerinin gelir hesaplarına aktarılan paraların anlaşılması gerekmekte-
dir. Örneğin, banka tarafından dava ve icra takipleri dolayısıyla karşı taraftan tahsil edilen 
vekâlet ücretleri, ticari faaliyet çerçevesinde elde edilen gelir niteliğinde olduğundan bu 
ücretlerin tamamı üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması gerek-
mektedir. Bir sigorta şirketinin düzenlediği her türlü sigorta poliçeleri dolayısıyla tahsil 
ettiği paralar da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktadır.

Mükellef
Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Si-
gorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şir-
ketleridir. Bir başka ifadeyle merkezi İstanbul’ da bulunan bir sigorta şirketinin Türkiye’ 
deki bulunan bütün acenteleri veya aracı kuruluşları tarafından düzenlenen sigorta po-
liçeleri	dolayısıyla	ortaya	çıkan	Banka	ve	Sigorta	Muameleleri	Vergisi’	ni	İstanbul’	daki	
şirket öder.

Vergiyi Doğuran Olay
Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergiyi doğuran olay, bu verginin mükellefi olan 
bankalar, bankerler ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla 
kendi lehlerine her ne ad altında olursa olsun nakden veya hesaben para almalarıdır. 
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Muaflık ve İstisnalar
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’ nun 29 uncu maddesinde bu verginin mükellefi olan 
bazı kurumların niteliği gereği yaptıkları işlemler ile doğrudan doğruya bu vergiden istis-
na edilen işlemler karma bir şekilde tek tek sayılmıştır. Bunlar;

•	 Merkezleri	Türkiye’	de	bulunan	bankaların	kendi	şube	ve	ajansları	ile	veya	bu	şube	
ve	ajansların	birbirleriyle	yaptıkları	muameleler	dolayısıyla	tahakkuk	eden	paralar,	

•	 Merkezleri	Türkiye	dışında	bulunan	bankaların	Türkiye’	de	mevcut	şube	ve	ajans-
larının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar, 

•	 Özel	kanunlarla	her	türlü	vergiden	istisna	edilmiş	olan	hisse	senedi	ve	tahvillerin,	
faiz,	temettü	ve	ikramiyeleri	ile	Merkez	Bankasınca	ihraç	edilen	likidite	senetlerin-
den elde edilen faiz gelirleri, ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi	Hakkında	Kanun’	un	7/A	maddesine	göre	kurulan	varlık	kiralama	
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve 
vade sonunda lehe alınan paralar,

•	 Bankaların	müşterileri	nam	ve	hesabına	başka	şahıs	ve	müesseselere	yaptırdıkları	
hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkur şahıs veya müesseselere öde-
dikleri paralar, 

•	 Bankaların,	bankerlerin	ve	sigorta	şirketlerinin	sermayelerinin	tamamı	kendileri-
ne ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları kârlar,

•	 Bankaların,	bankerlerin	ve	sigorta	şirketlerinin	sermayelerine	iştirak	ettikleri	ban-
ka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri 
vergisine tabi muamelelerden mütevellit kârları, 

•	 Denizcilik	Bankası	Türk	Anonim	Ortaklığı	lehine	bazı	işlemler	dolaysıyla	tahak-
kuk edecek paralar. Yine bu bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarıda sayı-
lan işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair gerçek veya tüzel kişilerle 
yaptıkları anlaşmalar dolayısıyla elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı 
ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakiki veya hükmi şahıslar lehine ayni işler do-
layısıyla tahakkuk edecek paralar, 

•	 Kan	bankalarının	ilgili	kuruluş	kanununda	belirtilen	işler	dolayısıyla	elde	edecek-
leri paralar, 

•	 Emeklilik	sözleşmeleri,	hayat	sigortaları	(hayat	sigortalarında	ferdi	kaza,	hastalık	
sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak veril-
diği sözleşmeler dâhil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 
Sermaye Piyasası Kanunu’ nda tanımlanan konut finansmanı kapsamında yapılan 
sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,

•	 Mükerrer	sigorta	muameleleri	ile	retrosesyon	muameleleri	dolayısıyla	alınan	prim,	
komisyon vb.paralar, 

•	 Biçilmemiş	veya	toplanmamış	her	türlü	tarım	mahsulleriyle	tarım	hayvanları	için	
düzenlenen zirai sigortaları dolayısıyla alınan paralar, 

•	 Nükleer	rizikolara	karşı	yapılan	sigortalar	dolayısıyla	alınan	paralar,	
•	 Türkiye	Halk	Bankasının	ihtisas	kredileri	kapsamında	küçük	ve	orta	ölçekli	sanayi	

işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı 
aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Koope-
ratiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkârlara verdiği krediler dolayısıyla alınan 
paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar,

•	 Mevduat	toplamayan	bankaların	açmış	oldukları	yatırım	kredileri	dolayısıyla	ken-
di lehlerine aldıkları paralar, 

•	 Bankaların,	yetkili	müesseselerin,	özel	finans	kuruluşlarının	ve	PTT’	nin	Türk	Pa-
rası	Kıymetini	Koruma	Hakkındaki	Kararlar	ve	bu	kararlara	dayanılarak	çıkarılan	
tebliğlere	göre	Merkez	Bankasına	yapacakları	zorunlu	döviz	ve	efektif	devirleri,	

Retrosesyon, reasürans 
şirketinin devraldığı riskin bir 
bölümünü paylaşmak istediğinde 
başvurduğu işlemdir.
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•	 Arbitraj	muameleleri	ile	Türkiye’	de	kurulu	borsalarda	gerçekleştirilen	vadeli	işlem	
ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan 
paralar, 

•	 Kooperatifler	aracılığı	ile	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	Toplu	Konut	İdaresi	ve	ban-
kalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar, 

•	 Kurumlar	Vergisi	Kanunu’	na	göre	yapılan	birleşme,	devir,	bölünme	ve	hisse	deği-
şimi işlemlerinden doğan kazançlar,

•	 Emeklilik	yatırım	fonlarının,	menkul	kıymet	yatırım	fonlarının	ve	menkul	kıymet	
yatırım ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde et-
tikleri paralar,

•	 Bankalar,	 sigorta	 şirketleri,	 emeklilik	 şirketleri	 ve	 ipotek	 finansmanı	 kuruluşla-
rının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse se-
netlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine 
kalan paralar,

•	 İpotek	 finansmanı	 kuruluşlarının,	 konut	 finansmanı	 kuruluşlarının	 ve	 konut	 fi-
nansmanı	fonlarının,	Sermaye	Piyasası	Kanunu’	nun	38/A	maddesinin	birinci	fık-
rasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayı-
sıyla lehe alınan paralardır.

Matrah
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı verginin mükellefi olan banka, banker ve 
sigorta şirketlerinin yaptıkları işlemler dolayısıyla lehlerine her ne ad altında olursa olsun 
aldıkları paralardır. Örneğin bir bankadan bir miktar parayı başkasının adına havale yap-
tığımızda, banka ve sigorta muamele vergisinin matrahı havale edilen paranın tutarı değil; 
bankanın bu havale için aldığı ücret tutarı vergini matrahı olacaktır.

Kambiyo alım ve satım işlemlerinde alınan komisyon değil, kambiyo satışlarının tutarı 
verginin matrahını teşkil eder.

Sigorta işlemlerinde ise verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim 
tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla 
sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz. Vergi matrahından gider 
ve	vergi	adı	altında	indirim	yapılamaz.	Banka	ve	Sigorta	Muameleleri	Vergisi	Kanunu’	na	
göre alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dâhil edilmez. 

Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal 
tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan 
banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen ver-
giler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.

Oran
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin genel oranı %15’ tir. Kambiyo işlemlerinde ise 
bu oran binde bir olarak belirlenmiştir. Ancak çeşitli Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu 
oranlarda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sonucu uygulanmakta olan oranlar 
şunlardır;

•	 Bankalar	arası	mevduat	işlemleri	sonucu	lehe	alınan	paralar	üzerinden	%	1.	
•	 Bankalar	ile	2499	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanununa	göre	kurulan	aracı	kurumlar	

arasındaki borsa para piyasası işlemleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1.
•	 Devlet	tahvili,	gelire	endeksli	senetler	ve	hazine	bonoları	ile	Toplu	Konut	İdaresi,	

Kamu	Ortaklığı	 İdaresi	ve	Özelleştirme	İdaresince	çıkarılan	menkul	kıymetlerin	
geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alı-
nan paralar üzerinden % 1.
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•	 Devlet	tahvili,	gelire	endeksli	senetler	ve	hazine	bonoları	ile	Toplu	Konut	İdaresi,	
Kamu	Ortaklığı	 İdaresi	ve	Özelleştirme	İdaresince	çıkarılan	menkul	kıymetlerin	
vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1.

•	 Kambiyo	muamelelerinde	satış	tutarı	üzerinden	%0.
•	 Yurt	içinde	Türk	lirası	cinsinden	ihraç	edilen	tahviller	ve	varlık	kiralama	şirketleri	

tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap 
veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1.

•	 Yurt	içinde	Türk	lirası	cinsinden	ihraç	edilen	tahviller	ve	varlık	kiralama	şirketleri	
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle 
lehe alınan paralar üzerinden %1.

•	 KOSGEB	ile	banka	arasında	yapılacak	protokoller	çerçevesinde	kullandırılacak	kre-
dilerden	(Türkiye	Halk	Bankası	A.Ş.	tarafından	kullandırılacak	krediler	hariç)	%1.

•	 Toprak	Mahsulleri	Ofisi’	nin	hububat	alımı	dolayısıyla	bu	kurum	tarafından	Umu-
mi	Mağazalar	Kanunu	hükümlerine	göre	düzenlenen	makbuz	senetlerini	teminat	
olarak	gösteren	gerçek	veya	tüzel	kişilere	kullandıracağı	krediler	ile	TMO’	nun	bu	
kararın 6’ ncı maddesi kapsamında yurt içinden veya yurt dışından kullanacağı 
döviz ya da T cinsi krediler dolayısıyla lehe aldıkları paralar üzerinden %1.

•	 Merkez	Bankasınca	ihraç	edilen	likidite	senetlerinin	geri	alım	ve	satım	taahhüdü	
ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden % 1.

•	 Merkez	Bankasınca	ihraç	edilen	likidite	senetlerinin	vadesi	beklenilmeksizin	satışı	
nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden, %1.

•	 Diğer	banka	ve	sigorta	işlemlerinde	lehe	alınan	paralar	üzerinden	%5.	Cumhur-
başkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat işlemleri, 
bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar 
arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri 
için ayrı ayrı veya birlikte % 1’e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirme-
ye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.

Vergilendirme Dönemi, Beyan ve Ödeme
Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergilendirme dönemi takvim yılının her bir ayıdır. Ver-
ginin mükellefi olan kurumlar, birer aylık dönemde yaptıkları işlemler dolayısıyla ertesi ayın on 
beşinci	günü	akşamına	kadar	ilgili	vergi	dairesine	bir	beyanname	vermek	zorundadır.	Herhangi	
bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemi bulunmayan mükellefler de aynı süre içinde 
beyanname vermek zorundadır. Banka ve sigorta muameleleri vergisi işlemlerin yapıldığı vergi 
dairesine verilir. Ancak sigorta işlemlerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş 
merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir. Ancak bir hatırlatma yapmakta yarar vardır. 
Türkiye’	deki	banka	ve	sigorta	şirketlerinin	çoğu	İstanbul’	da	bulunan	Büyük	Mükellefler	Vergi	
Dairesinin mükellefidir. Ayrıca bu beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. 
Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

GÜMRÜK VERGİSİ

Tanımı ve Nitelikleri
“Sınır vergileri’’ ya da ‘’sınırda alınan vergiler’’ arasında yer alan gümrük vergisi, gümrüğe 
tabi ticari eşyanın, sınırdan giriş, çıkışı veya geçişi sırasında, miktarı veya değeri üzerin-
den alınan önemli bir vergidir. Gümrük vergisi aynı zamanda hükûmetlerin dış ticaret ve 
ekonomi politikası aracı olarak kullandıkları bir vergi türüdür.

Genel olarak gümrük vergilerinin konusu, uluslararası ticaret işlemlerine konu olan ve 
ülke	sınırlarını	aşan	taşınabilir	eşyadır.	Herhangi	bir	eşyanın	gümrük	vergisine	konu	olabil-
mesi için; eşyanın uluslararası ticarette değişim konusu olması ve eşyanın taşınabilir olması 
gerekmektedir. Bir başka anlatımla eşyanın bir sınırdan bir başka sınıra taşınabilmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle taşınmaz mallar ya da hizmetler gümrük vergisinin konusuna girmez.
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Harcamalar	üzerinden	alınan	vergiler,	üretilen,	satılan	yahut	tüketilen	mal	ve	hizmet-
ler üzerine konulan vergilerdir. Bu ayrıma göre, gümrük vergisi; harcamalar üzerinden 
alınan vergi olarak değerlendirilebilir.

Bütçe	kanunlarında	gümrük	vergileri,	Uluslararası	Ticaret	ve	Muamelelerden	Alınan	
Vergiler başlığı altında yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu’ nun 2 nci maddesinde “gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan 
vergi ve resimler bu kanuna tabi değildir’’ hükmü yer almıştır. Dolayısıyla gümrük vergi-
leri -bazı teknik özellikleri nedeniyle de- VUK kapsamı dışına bırakılmış olan vergilerdir. 

Gümrük vergisi 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Gümrük 
Yönetmeliği çerçevesinde tahsil edilmektedir. Bu bağlamda gümrük vergilerinin tahsilin-
de uygulanacak vergilendirme ve usule ilişkin hükümler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Bu nedenle Gümrük Kanunu, esas itibarıyla vergi kanunu niteliğindedir.

Gümrük vergisinin vergileme ve usul hükümleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile dü-
zenlenmiş	ve	tarh,	tahakkuk	ve	tahsili	Maliye	Bakanlığından	ayrı	bir	bakanlık	olan	Tica-
ret	Bakanlığınca	yürütülmektedir.	Ancak	6183	sayılı	Amme	Alacaklarının	Tahsil	Usulü	
Hakkında	Kanun	hükümleri	ile	vergi	yargısına	ilişkin	hükümler	gümrük	vergisi	için	de	
geçerlidir. 

Gümrük vergileri, Gümrük Kanunu’ nun 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü 
uyarınca, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte bulunan gümrük tarife-
sine göre hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir. Gümrük vergi oranları, 474 sayılı Güm-
rük	Giriş	Tarife	Cetveli	Hakkında	Kanun’	un	verdiği	yetkiye	dayanılarak	Cumhurbaşkan-
lığınca	İthalat	Rejimi	Kararı	ile	belirlenmektedir.

Verginin Konusu
4458 sayılı Gümrük Kanunu’ nun birinci maddesinde “Bu Kanun’ un amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak 
gümrük kurallarını belirlemektir.” hükmü yer almaktadır.

Kanun’ un ikinci maddesi ise “mülkilik” esasına dikkat çekilmektedir. Yani, kanun ko-
yucunun “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi” ifadesinden anlaşılması gereken, Türki-
ye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç sular ve hava sahasıdır.

Bu iki hüküm esas alındığında gümrük vergisinin konusunu, gümrük tarifesinde be-
lirtilen Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren eşya teşkil eder. Buradaki “eşya” te-
rimi her türlü madde, ürün ve değeri ifade etmektedir.

Mükellef
Gümrük	Kanunu’	nun	3	üncü	maddesinde	“Gümrük	yükümlülüğü”	ve	 “Yükümlü”	de-
yimleri	 yer	 almaktadır.	Madde	metninde	 “Gümrük	 yükümlülüğü”	 yükümlünün	 güm-
rük vergilerini ödemesi zorunluluğunu; “Yükümlü” deyimi ise gümrük yükümlülüğünü 
yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri (...) ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir. Öte 
yandan, Gümrük Kanunu’ nun 181’ nci maddesinde, “İthalatta gümrük yükümlülüğünde 
yükümlü, beyan sahibidir. “ denilmiştir.

Sonuç olarak gümrük vergisinin mükellefi, gümrüğe beyanda bulunan kişidir. Dolaylı 
temsil durumunda, hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de mükelleftir. 

Vergiyi Doğuran Olay
Gümrük Vergisi’ nde vergiyi doğuran olay ithalat işlemine bağlı olarak farklı esaslara bağ-
lanmıştır. Gümrük Kanunu’ nun 184 üncü maddesinde 

İthalatta gümrük yükümlülüğünün; 
•	 İthalat	vergilerine	tabi	eşyanın	serbest	dolaşıma	girişi,

Gümrük vergisi sadece eşyanın 
ithalatını vergilendirmektedir. 
Taşınmaz mallar ile hizmet ithali 
gümrük vergisine tabi değildir; 
katma değer vergisine tabidir.
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•	 Gümrük	giriş	beyannamesinin	tescili,	
•	 İthalat	vergilerine	tabi	eşyanın	ithalat	vergilerinden	kısmi	muafiyet	suretiyle	geçici	

ithalatın yapılması olarak belirlenmiştir. 

Muaflık ve İstisnalar
Gümrük Vergisi Kanunu’ nda çok sayıda muafiyet ve istisna hükmü yer almaktadır. Bun-
lardan önemli sayılabilecek olanlar aşağıda verilmiştir.

Aşağıda sayılan hâllerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden 
muaftır:

•	 Cumhurbaşkanının	zat	ve	ikametgâhı	için	gelen	eşya,
•	 Mütekabiliyet	(karşılıklı	olmak)	esasına	göre	ithal	edilen	diplomatik	eşya,
•	 Genelkurmay	Başkanlığı,	Millî	 Savunma	Bakanlığı,	kuvvet	komutanlıkları,	Millî	

İstihbarat	Teşkilatı	Müsteşarlığı,	Jandarma	Genel	Komutanlığı,	Sahil	Güvenlik	Ko-
mutanlığı	ve	Emniyet	Genel	Müdürlüğünün	sadece	asli	görevleri	ve	Müsteşarlığın	
kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç gereç, si-
lah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, 
üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak 
yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, ham madde, malzeme ile bedelsiz olarak dış 
kaynaklardan alınan yardım malzemesi,

•	 Değeri	22	euroyu	geçmeyen	eşya	bunlar	arasındadır.
Bunların dışında gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak bazı şahsi eşya-

lar da muafiyet kapsamında sayılmıştır. Bunlar;
•	 İkametgâhlarını	Türkiye	Gümrük	Bölgesine	nakleden	gerçek	kişilere	ait,	alındığı	

tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil 
vasıtaları,

•	 İkametgâhlarını	Türkiye	Gümrük	Bölgesine	nakleden	gerçek	kişilere	ait	her	türlü	
kullanılmış ev eşyası,

•	 İkametgâhları	Türkiye’	de	olan	bir	Türk	ile	evlenerek	veya	evlenmek	üzere	Türkiye’	
ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,

•	 Miras	yoluyla	intikal	eden	kişisel	eşya,
•	 Türkiye’	ye	öğrenim	görmek	amacıyla	gelen	öğrencilere	ilişkin	eğitimle	ilgili	mal-

zemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası,
•	 Türkiye	Gümrük	Bölgesinden	geçici	olarak	çıkan	gerçek	kişilerin	geri	getirdiği	kul-

lanılmış ev eşyası,
•	 Yerleşim	yeri	Türkiye	dışında	olan	gerçek	kişilerin	Türkiye’	de	satın	aldıkları	veya	

kiraladıkları konutlarında kullanılmak üzere geçici veya kesin olarak getirdikleri 
ev eşyası,

•	 Yolcuların	kendi	kullanımlarına	mahsus	ticari	mahiyette	olmayan	kişisel	eşyalardır.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari 

amaç güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen 
•	 Eğitim	ve	yetiştirme	kurumları	tarafından	yürütülen	veya	desteklenen	araştırma	

ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşyalar da muafiyet kap-
samında sayılmıştır.

Ayrıca, ticari veya sınai bir faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı olarak ithal edilen, 
•	 İş	yeri	nakli	suretiyle	ithal	edilen	sermaye	malları	ve	diğer	malzemeler,
•	 Türkiye	Gümrük	Bölgesinde	faaliyette	bulunan	çiftçilerin,	komşu	ülkedeki	mülkle-

rinden elde ettikleri ürünler,
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•	 Bir	ticari	fuarda	veya	benzeri	bir	faaliyette	kullanılan	veya	tüketilen	ürünler,	ince-
leme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,

•	 Yayın	hakları	veya	endüstriyel	ve	ticari	patent	haklarını	koruyan	örgütlere	gönde-
rilen eşya,

•	 Cenaze	ve	cenaze	ile	ilgili	eşyanın	ithali,
•	 Malul	ve	sakatların	kullanımına	mahsus	eşya,
•	 Tabii	afetler	ile	büyük	nüfus	hareketleri	gibi	kriz	hâllerinden	zarar	görenlere	gön-

derilen eşya.

Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Ödeme
Gümrük vergisi esas olarak mükellefin yazılı beyanı (gümrük giriş beyannamesi) üzerine 
tarh olunur. Ancak Gümrük Kanunu’ nun 59 uncu maddesinde gümrük beyanının bilgi-
sayar	veri	işleme	tekniği	yoluyla	sözlü	olarak,	eşya	sahibinin	bu	eşyayı	bir	gümrük	rejimi-
ne tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabileceği belirtilmiştir.

Verilecek olan beyannamede, ithal edilecek eşyanın cinsi, türü, niteliği ile gümrük 
giriş tarife cetvelindeki tertip ve tasnifi belirtilir. Verilen beyanname gümrük idaresince 
tescil edilir. Bu beyannamedeki bilgiler beyan sahibini bağlar. 

Beyannamesi verilen eşya üzerinde gümrük idaresince gerekli denetimler yapılır ve 
beyana uygun olup olmadığı tespit edilir. 

Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, 
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşya-
nın tesliminden sonra da yapabilirler.

Yapılan denetim sonucunda beyanname üzerine “uygundur” şerhi düşülür. Bu beyan-
name tahakkuk servisine gelir. Burada beyan edilen matraha ithal edilen eşyanın gümrük 
tarife	cetvelinde	belirlenmiş	olan	vergi	oranı	uygulanarak	gümrük	vergisi	hesaplanır.	He-
saplanan bu vergi mükellefin ya da temsilcisinin imzası alınarak tebliğ edilir. 

Beyannamenin incelenmesi veya eşyanın tesliminden sonraki kontrolü sonucunda, 
ilgili	gümrük	rejimine	ilişkin	hükümlerin	yanlış	veya	eksik	bilgilere	dayanarak	uygulandı-
ğının saptanması hâlinde, gümrük idareleri, Gümrük Kanunu’ nda yer alan ceza hüküm-
leri saklı kalmak üzere, beyanı yeni bulgulara göre düzeltmek için gerekli işlemleri yapar.

Gümrük vergisi tebliğ tarihinden 10 gün içinde Türk lirası olarak bir defada (defaten) 
ödenir.	Bu	 süre	mükellefin	 talebi	 üzerine	 gecikme	 faizi	 alınmak	 suretiyle	 30	 gün	daha	
uzatılabilir. Gümrük vergisi, yetki verilen bankalar aracılığıyla da tahsil edilebilir.

www.gib.gov.tr
Beyana dayalı vergilere ait beyanname örneklerini görmek için kısa yol adresi: http://www.
gib.gov.tr/index.php?id=274
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKAnasayfa.aspx
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Özet
Katma değer vergisi dışında tüketim üzerinden alınan 
diğer vergileri listelemek
 Türk Vergi Sistemi’ nde katma değer vergisi dışında 
harcamalar üzerinden alınan özel tüketim vergisi, 
şans oyunları vergisi, özel iletişim vergisi, banka ve 
sigorta muameleleri vergisi ve gümrük vergisi de yer 
almaktadır. 

 Özel tüketim vergisi ile ilgili genel bilgileri ifade etmek
 Özel tüketim vergisi Özel Tüketim Vergisi Kanun’ 
a ekli 4 listede yer alan malları Kanun’ un belirttiği 
aşamada	vergilendiren	bir	 tüketim	vergisidir.	Mallar	
yalnızca bir aşamada vergilendirilmektedir. Verginin 
konusu söz konusu listelerde yer alan mallar oluş-
turmaktadır.	Mükellef	 verginin	 konusunu	 oluşturan	
malları ithal eden, imal eden veya müzayede mahal-
lerinde satan kimselerdir. Vergi listelere göre 15 gün, 
ayın kalan gün sayısı ya da birer aylık dönemlerle he-
saplanmaktadır. Vergilendirme dönemini izleyen on 
gün ya da birer aylık vergilendirme dönemlerinde 15 
günlük sürelerde beyan edilip ödenmektedir.

Şans oyunları vergisinin temel özelliklerini açıklamak
Verginin konusu genel olarak müşterek bahis ve şans 
oyunlarıdır. Verginin mükellefi bu oyunları tertiple-
yenlerdir.	Şans	oyununun	veya	at	yarışının	 ilgili	ku-
ponunun doldurulması ve ilgili yere yatırılması ile 
vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. Verginin mat-
rahı tertip edilen şans oyunlarından elde edilen hası-
lat tutarıdır. Vergilendirme dönemi, çekiliş ya da şans 
oyunlarını tertip eden kişi ya da kuruluşların faaliyet 
gösterdiği takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Özel iletişim vergisinin temel özelliklerini açıklamak
 Tek aşamalı bir özel tüketim vergisidir. Verginin ko-
nusuna, her türlü mobil elektronik haberleşme iş-
letmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları 
dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, rad-
yo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo 
ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri, kablolu, 
kablosuz ve mobil İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, 
elektronik haberleşme hizmetleri girmektedir. Vergi-
nin mükellefi yukarıda sayılan elektronik haberleşme 
hizmetlerini sunan işletmecilerdir. Vergini matrahını 
katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlar teş-
kil eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın on 
beşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir.

 Bankacılık ve sigortacılık işlemleri dolayısıyla ödenen 
banka ve sigorta muamele vergisinin temel özelliklerini 
ifade etmek

 Banka ve sigorta şirketlerinin, her ne şekilde olursa 
olsun yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla 
kendi lehlerine her ne ad altında olursa olsun nakden 
veya hesaben aldıkları paralar, banka ve sigorta mu-
ameleleri vergisine tabidir. Verginin mükellefi banka 
ve bankerlerle sigorta şirketleridir. Sigorta aracıları ta-
rafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mü-
kellefi sigorta şirketleridir. Vergiyi doğuran olay, bu 
verginin mükellefi olan bankalar, bankerler ve sigorta 
şirketlerinin yapmış oldukları bütün işlemler dolayı-
sıyla kendi lehlerine her ne ad altında olursa olsun 
nakden	 veya	 hesaben	 para	 almalarıdır.	 Çok	 sayıda	
muafiyet ve istisna söz konusudur. Verginin matrahı 
verginin mükellefi olan, banka, banker ve sigorta şir-
ketlerinin yaptıkları işlemler dolaysıyla lehlerine her 
ne ad altında olursa olsun aldıkları paralardır. Kambi-
yo alım ve satım işlemlerinde alınan komisyon değil, 
kambiyo satışlarının tutarı verginin matrahını teşkil 
eder. Sigorta işlemlerinde ise verginin matrahı, bu iş-
lem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Genel 
oran yüzde 15 olmakla birlikte Bakanlar Kurulu sahip 
olduğu yetkiye dayanarak farklı oranlar belirlemiştir. 
Vergilendirme dönemi takvim yılının her bir ayıdır. 
Verginin mükellefi olan kurumlar, birer aylık dönem-
de yaptıkları işlemler dolayısıyla ertesi ayın on beşinci 
günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bir beyan-
name vermek zorundadır. Tarh ve tahakkuk ettirilen 
vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
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Gümrük vergisini açıklamak
Genel olarak gümrük vergilerinin konusu, uluslara-
rası ticaret işlemlerine konu olan ve ülke sınırlarını 
aşan	taşınabilir	eşyadır.	Herhangi	bir	eşyanın	gümrük	
vergisine konu olabilmesi için; eşyanın uluslararası 
ticarette değişim konusu olması ve eşyanın taşına-
bilir olması gerekmektedir. Gümrük vergileri, güm-
rük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte 
bulunan gümrük tarifesine göre hesaplanmakta ve 
tahsil edilmektedir. Gümrük vergi oranları, 474 sayı-
lı	Gümrük	Giriş	Tarife	Cetveli	Hakkında	Kanun’	un	
verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanı İthalat 
Rejimi	Kararı	 ile	 belirlenmektedir.	Gümrük	 vergisi-
nin konusunu, gümrük tarifesinde belirtilen Türkiye 
Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren eşya teşkil eder. 
Gümrük vergisinin mükellefi, gümrüğe beyanda bu-
lunan kişidir. Dolaylı temsil durumunda, hesabına 
gümrük beyanında bulunulan kişi de mükelleftir. 
Gümrük vergisinde vergiyi doğuran olay ithalat ver-
gilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi, gümrük 
giriş beyannamesinin tescili, ithalat vergilerine tabi 
eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle 
geçici ithalatın yapılması olarak belirlenmiştir. Güm-
rük Vergisi Kanunu’ nda çok sayıda muafiyet ve istis-
na hükmü yer almaktadır. Gümrük vergisi esas olarak 
mükellefin yazılı beyanı (gümrük giriş beyannamesi) 
üzerine tarh olunur. Ancak Gümrük Kanunu’ nun 59’ 
ncu maddesinde gümrük beyanının bilgisayar veri iş-
leme tekniği yoluyla, sözlü olarak eşya sahibinin bu 
eşyayı	bir	 gümrük	 rejimine	 tabi	 tutma	 isteğini	 ifade	
ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabileceği be-
lirtilmiştir. Gümrük vergisi tebliğ tarihinden sonraki 
10 gün içinde Türk lirası olarak bir defada (defaten) 
ödenir. Bu süre mükellefin talebi üzerine gecikme fai-
zi	alınmak	suretiyle	30	gün	daha	uzatılabilir.	Gümrük	
vergisi, yetki verilen bankalar aracılığıyla da tahsil 
edilebilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin konul-
ması gerekçesinde sayılan özelliklerinden biri değildir?

a.	 Tek	safhada	uygulanması
b.	 Hâsılatının	yüksek	olması
c.	 Şeffaf	bir	yapıya	sahip	olması
d. Bazı özel hizmetleri de vergilendirmesi
e. Verginin uygulanmasının basit olması

2. Aşağıdaki motorlu araçlardan hangisi kayıt ve tescile tabi 
olduğu hâlde özel tüketim vergisine tabi değildir?

a.	 Otomobil
b. Yarış arabası
c. Traktör
d. Arazi taşıtı
e.	 Otobüs

3. Otomobillerin	malul	ve	engelliler	adına	kayıt	ve	tescilin-
de uygulanan özel tüketim vergisi istisnası bu araçların kaç 
yılda bir ilk iktisabında geçerlidir?

a.		 Her	yıl
b.  İki yılda bir
c.  Dört yılda bir
d.  Beş yılda bir
e.		 On	yılda	bir

4. Aşağıdaki içereceklerden hangisi özel tüketim vergisine 
tabi değildir?

a. Kolalı gazozlar
b. % 50 meyve oranlı meyve suları
c.	 Ambalajlı	satılan	ayran
d.	 Maden	suları
e.	 Ambalajlı	satılan	limonata

5. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin kanuni 
mükellefi değildir?

a. Petrol rafinerisi
b.	 Motorlu	araç	ticareti	yapan
c. Buzdolabı imalatı yapan şirket
d. Perakende madeni yağ satışı yapan şirket
e. Doğalgaz ithalatı yapan şirket

6.	 Şans	oyunları	vergisinin	konusunu	giren	işlem	aşağıda-
kilerden hangisidir? 

a.	 Şans	oyunlarından	ikramiye	kazanmak
b.	 Şans	oyunları	tertip	etmek
c.	 Şans	oyunlarına	dair	ilan	yapmak
d.	 Şans	oyunlarından	kazanılan	eşyayı	satıp	paraya	çe-

virmek
e. Lunaparklarda şans oyunları oynamak

7. Şans	oyunları	vergisinin	gelir	veya	kurumlar	vergisi	uy-
gulanmasında gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında gider 
olarak indirilemez.

b. Sadece kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak 
değerlendirilebilir.

c. Gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında gider 
olarak indirilebilir.

d. Sadece Gelir vergisi uygulamasında gider olarak de-
ğerlendirilebilir.

e. Gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasında bu ver-
ginin yarısı gider olarak indirilebilir.

8. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin yaptığı işlemler ban-
ka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir?

a. Sigorta şirketleri
b. Ticari bankalar
c. Kan bankaları
d. Bankerler
e. Yukarıdakilerin hepsi

9. Banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergilendirme 
dönemi nasıl belirlenmiştir?

a. Takvim yılının her üç ayıdır.
b. Bir takvim yılıdır.
c. Takvim yılının her altı ayıdır.
d. İki yılda birdir.
e. Takvim yılının her bir ayıdır.

10. Mobil	 telefon	 aboneliğinin	 ilk	 tesisinde	 alınan	 maktu	
vergi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b. Özel tüketim vergisi
c. Özel iletişim vergisi
d. Eğitime katkı payı
e. Telsiz kullanma harcı
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Yaşamın İçinden 1

LÜKS ARABALAR MALİYE’ NİN MERCEĞİ ALTINDA
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lüks araçlardaki vergi ka-
çağını mercek altına aldıklarını bildirdi.
Bakan	Şimşek,	AA’	 çya	 yaptığı	 açıklamada,	 hiçbir	 sektörde	
vergi kaçakçılığına izin vermeyeceklerini belirterek, Vergi 
Denetim Kurulu’ nun etkin ve aktif çalışmalarıyla birçok 
alanda kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. 
Akaryakıt sektöründeki vergi denetiminin ardından, lüks 
araçlardaki vergi kaçakçılığını mercek altına aldıklarını ifade 
eden	Şimşek,	bu	çerçevede,	lüks	araçlarda,	Ocak	2007-Kasım	
2011 dönemi arasında gerçekleştirilen satışlarda, herhangi 
bir vergi kayıp ve kaçağı olup olmadığının araştırılmaya baş-
landığına işaret etti. 
Mükellef beyannameleri ile araçların baz değerleri karşı-
laştırıldı.
Bakan	Şimşek,	Vergi	Denetim	Kurulu	Başkanlığı’	na	bağlı	An-
kara	Organize	Vergi	Kaçakçılığı	ile	Mücadele	Grup	Başkanlı-
ğı’ nca yürütülen söz konusu çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’ 
ye ithal edilen farklı sayıda marka ve modeldeki aracın ÖTV 
beyannamelerinin, vergi müfettişleri tarafından ön inceleme-
ye	 tabi	 tutulduğunu	hatırlattı.	 Şimşek,	 bu	kapsamda	mükel-
leflerin vermiş olduğu ÖTV beyannamelerindeki bilgilerin, 
Maliye	Bakanlığı	veri	ambarından	çekilerek,	burada	yer	alan	
araç bedelleri ile bu araçların piyasadaki baz değerlerinin çap-
raz	kontrolünün	yapıldığını	kaydetti.	Maliye	Bakanı	Şimşek,	
yapılan kontroller sonucunda, bazı mükelleflerin ÖTV be-
yannamelerinde yer alan rakamlar ile araçların baz değerleri 
arasında önemli farklılıklar olduğunun anlaşıldığını söyledi.
Ekonomi sınıfındaki araç fiyatına, lüks araç
Yapılan analizlerde, motorlu araç ticareti ile uğraşan bazı 
mükelleflerin organize biçimde hareket ederek, lüks araç-
ları ekonomi sınıfındaki araçlara yakın fiyatlardan satılmış 
gibi gösterdikleri ve vergi kaybına neden oldukları görüldü-
ğüne	dikkati	 çeken	Şimşek,	 şu	bilgileri	 verdi:	 “Öte	yandan,	
yine Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Sistemi sonuçlarına 
göre, lüks araç ticareti ile uğraşan bazı mükelleflerin, gerçeğe 
aykırı biçimde lüks sınıftaki araç satışlarını kendilerine ya-
pılmış gibi gösterdikleri, daha sonra da bu araçları piyasaya 
sattıkları anlaşıldı. Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan 
bu çalışmalar sonucunda, gerçeğe aykırı lüks araç satışları ile 
ortaya çıkan vergi kaybı önlenmeye çalışılacak ve konu daha 
detaylı bir biçimde incelemeye tabi tutulacak.”

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/luks-arabalar-maliye-
nin-mercegi-altinda/ekonomi/ekonomidetay/19.04.2012/
1530253/default.htm

40 BİN LÜKS OTOYA VERGİ KISKACI
Lüks otomobil satışlarında son dört yılda KDV ve ÖTV yö-
nünden	kayıp	tespit	eden	Maliye	geniş	çaplı	tarama	başlattı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2007 yılının ocak ayından, 
Kasım 2011’ e kadarki dönemde gerçekleştirilen lüks oto sa-
tışlarındaki vergi kaçağını takibe aldıklarını söyledi.
Akaryakıt ve kira gelirleri tarafındaki vergi takibinde son 
dönemde	 etkili	 adımlar	 atan	 Maliye	 Bakanı	 Şimşek,	 yeni	
uygulamayla lüks otomobil satışlarında herhangi bir vergi 
kayıp ve kaçağı olup olmadığının araştırılmaya başlandığını 
bildirdi. Sektör temsilcileri ilgili dönemde lüks modellerin 
resmi distrübitörleri haricinde galericiler tarafından bu yolla 
yaklaşık 40 bin otomobilin Türkiye’ ye getirildiğini belirtiyor. 
Beyana	 bakılacak.	 Şimşek,	 Organize	 Vergi	 Kaçakçılığı	 ile	
Mücadele	 Başkanlığı’	 nca	 yürütülen	 çalışmalar	 çerçevesin-
de, Türkiye’ ye ithal edilen farklı sayıda marka ve modeldeki 
aracın ÖTV beyannamelerinin, vergi müfettişleri tarafından 
ön	 incelemeye	 tabi	 tutulduğunu	 ifade	 etti.	 Şimşek,	bu	kap-
samda mükelleflerin vermiş olduğu ÖTV beyannamelerin-
deki	bilgilerin,	Maliye	Bakanlığı	veri	ambarından	çekilerek,	
burada yer alan araç bedelleri ile bu araçların piyasadaki baz 
değerlerinin	çapraz	kontrolünün	yapıldığını	kaydetti.	Maliye	
Bakanı	Şimşek,	yapılan	kontroller	sonucunda,	bazı	mükellef-
lerin ÖTV beyannamelerinde yer alan rakamlar ile araçların 
baz değerleri arasında önemli farklılıklar olduğunun anlaşıl-
dığını söyledi.
Maliye	Bakanı	Mehmet	Şimşek,	yolcu	beraberinde	getirilen	
cep telefonlardan alınacak olan 100T’ lik harcın yıllık getiri-
sinin	100	milyon	TL	olduğunu	açıkladı.	Şimşek,	yüksek	gelir	
grupları	için	3.300T’ lik kira istisnasının kaldırılması uygula-
masının yıllık getirisinin ise 200 milyon TL olacağını bildir-
di. Burada yıllık kazancı 88 bin TL’ yi aşanlar esas alınacak. 
Maliye	 Bakanı	 Şimşek	 ayrıca	 yapıldığı	 bölgenin	 arsa	 vergi	
değeri veya konutun değerine göre KDV oranı farklılaştırma-
nın yıllık getirisinin de 150 milyon TL olarak hesaplandığını 
ifade	etti.	Öte	yandan	Bakan	Şimşek,	yeni	teşvik	sisteminin	
yıllık tahmini maliyetinin ise 2 milyar TL olarak hesaplandı-
ğını anlattı. Cep telefonu tarafında makineden makineye ile-
tişimde sim kartlarda giriş vergisinin kalkmasının getireceği 
yükün ise 240 milyon TL olduğu bilgisini verdi.
STANDART UYGULAMA
•	 Yurtdışından	 3.0	 litre	motor	 hacimli	 lüks	 bir	 otomobil	

geliyor. Fiyatı 50 bin euro.
•	 Gümrükten	geçirilen	bir	araç	için	yüzde	18	KDV	(9	bin	

Euro) ödeniyor. Böylece 59 bin Euro’ luk fiyattan satış 
için hazır hâle geliyor.

Yaşamın İçinden 2
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
•	 Galerici	aracı	sattığında	bu	rakama	yüzde	130	ÖTV	(76	

bin Euro) ile kendi kârını (Yaklaşık 6.000 euro) ekliyor.
•	 Böylece	son	fiyat	141	bin	Euro’	ya	geliyor.
VERGİSİ NASIL DÜŞÜRÜLÜYOR? 
•	 Yurtdışından	tam	donanımlı	olarak	50	bin	Euro’	ya	alı-

nan aracın gümrükte ekstra donanımları gizleniyor. Böy-
lece ilk etapta giriş fiyatı 40 bin Euro’ ya iniyor.

•	 Bunun	üzerinden	yüzde	18	KDV	(7	bin	Euro)	ile	47	bin	
Euro aracın ithalatı yapılıyor. Böylece 12 bin Euro eksik 
KDV ödenmiş oluyor.

•	 Daha	sonra	otomobil,	ÖTV	tahsilatlarının	çok	fazla	ya-
pılmadığı illerde farklı kişilere satılmış gibi gösteriliyor 
ve gerçek değerinin yüzde 10 kadar aşağısına iniliyor. Bu 
işlemi birkaç kez tekrarlayan satıcı 47 bin Euro’ ya ithal 
ettiği otomobilin fatura bedelini 20 bin Euro’ ya kadar in-
diriyor.

•	 Yüzde	130	ÖTV’	yi	bu	bedel	üzerinden	hesaplayan	satıcı	
Maliye’	ye	26	bin	euro	ÖTV	ödüyor.

•	 Böylece	yasal	yollarla	yapıldığında	76	bin	Euro	ÖTV	öde-
mesi gereken satıcı buradan da 40 bin Euro haksız kazanç 
sağlamış oluyor.

•	 Otomobil	 yaklaşık	 120	 bin	 Euro	 seviyesinden	 satılıyor.	
Bu işlem de galerici ile birlikte alıcı da kendisine iyi bir 
indirim sağlıyor.

Bir özlü söz: “FAZLA VERGİ VERGİYİ ÖLDÜRÜR” Paul 
Leroy Beaulieu

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/40-bin-luks-otoya-
vergi	 kiskaci/ekonomi/ekonomidetay/20.04.2012/1530571/
default.htmi

1. d.  Yanıtınız yanlış ise “Özel Tüketim Vergisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. c. Yanıtınız yanlış ise “Özel Tüketim Vergisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3.	d.	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Özel	Tüketim	Vergisi”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

4. a. Yanıtınız yanlış ise “Özel Tüketim Vergisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. d. Yanıtınız yanlış ise “Özel Tüketim Vergisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6.	b.	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Şans	Oyunları	Vergisi”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7.	a.	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Şans	Oyunları	Vergisi”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8.	c.	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Banka	ve	Sigorta	Muamele	Ver-
gisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9.	e.	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Banka	ve	Sigorta	Muamele	Ver-
gisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c. Yanıtınız yanlış ise “Özel İletişim Vergisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun gerekçesinde, verginin şu 
faydaları sağlayacağı belirtilmiştir.
•	 Tek	safhada	uygulanması
•	 Şeffaf	bir	yapıya	sahip	olması
•	 Verginin	kapsamına	giren	malların	sınırlı	sayıda	olması
•	 Verginin	uygulanmasının	basit	olması
•	 Hasılatının	yüksek	olması
•	 Mali	politikaların	uygulanmasında	etkin	olması
•	 Adaletli	vergileme
•	 Katma	değer	vergisi	oranlarında	sadeleştirmeye	yardımcı	

olması 

Sıra Sizde 2
Özel Tüketim Vergisi’ nin kapsamına Kanun’ a ekli dört adet 
listede bulunan mallar girmektedir. Bir genelleme yapmak 
gerekirse (I) sayılı liste de petrol ürünleri, (II) sayılı listede  
meyveli veya sade mineralli sular, % 100 olanlar hariç meyve 
suları, meyveli, aromalı gazozlar, kolalı ve alkollü içecekler 
ile tütün mamulleri, (III) sayılı listede motorlu kara, hava ve 
deniz taşıtları, (IV) sayılı listede ise lüks tüketim malları ile 
elektrikli ve elektronik eşyalar yer almaktadır.
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Sıra Sizde 3
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun (II) sayılı listesinde yer 
alan motorlu taşıtlardan “Kayıt ve tescile tabi olanlar” ve “ka-
yıt ve tescile tabi olmayanlar” şeklinde ikiye ayrılmıştır. “Ka-
yıt ve tescile tabi olanlar” bakımından vergiyi doğuran olay, 
bu araçların ilk iktisabıdır. İlk iktisap ifadesinden anlaşılması 
gereken ise bu araçlardan Türkiye’ de kayıt ve tescile tabi tu-
tulmamış olanların;
•	 Motorlu	araç	ticareti	yapanlardan	satın	alınması,
•	 İthali,
•	 Müzayede	yoluyla	satanlardan	satın	alınması,
•	 Motorlu	 araç	 ticareti	 yapanlar	 tarafından	 kullanılmaya	

başlanması, aktife alınması veya bunlar adına kayıt ve 
tescilinin yapılmasıdır.

“Kayıt ve tescile tabi olmayanlar bakımından” vergiyi doğu-
ran olay ise bu araçların;
•	 İthali,
•	 İmalatçıları	tarafından	teslimi,
•	 Özel	tüketim	vergisi	uygulanmadan	önce	müzayede	yo-

luyla satışıdır.

Sıra Sizde 4
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli listelerdeki malların 
ihracat teslimleri bazı şartlara bağlı olarak özel tüketim ver-
gisinden istisna edilmiştir. 
Bu listelerde yar alan malların teslimi yurt dışındaki bir müş-
teriye yapılmalıdır. 
Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesin-
den çıkmış olmalıdır. Ancak, malların ihraç edilmeden önce 
yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya 
işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere 
yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz. 

Sıra Sizde 5
Özel tüketim vergisi kapsamına giren malların ihraç edilmek 
üzere ihracatçılara yurt içinde tesliminde hesaplanan Özel 
tüketim vergisinin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, 
mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi de mümkündür. 
Bu uygulama, ihracatçının doğrudan Özel tüketim vergisi 
mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. 
İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya mik-
tar konusunda bir sınırlama yoktur. 

Sıra Sizde 6
Spor-toto, skor-toto, süper-toto, spor-loto vb. oyunlar, sayı-
sal loto, süper loto, şans topu, on numara ve benzeri oyunlar, 
at yarışları şans oyunları vergisine tabidir. Ayrıca her türlü 
diğer müşterek bahisler tertiplenmesi de şans oyunları ver-
gisine tabidir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Emlak vergisinin varlık sebebini ve temel özelliklerini açıklayabilecek, 
Bina vergisini değerlendirebilecek,
Arazi vergisini değerlendirebilecek,
Bina ve arazi vergileri uygulamasında göz önünde tutulan ortak hükümleri 
açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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EMLAK VERGİSİNE GİRİŞ
Vergi politikası kamu harcamalarının bir finansman aracı olmasının yanı sıra ekonomi 
politikasının da en önemli araçlarından birisi olma özelliğini taşır. Söz konusu politika-
nın bir aracı da servet vergileridir. Bunun için sosyal devletler vergilendirme yetkilerini, 
kamu harcamalarının finansmanının yanı sıra gelir ve servet bölüşümündeki adaletsiz-
likleri giderecek biçimde kullanmaktadır. Bu nedenle servet vergileri gelir ve harcamalar 
üzerinden alınan vergilerin yanında vergi sistemlerinin vazgeçilmez bir ögesini oluşturur.

Servet vergileri; genel servet vergileri ve özel servet vergileri olarak ikiye ayrılır. Genel 
servet vergileri, gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları toplam servet üzerinden tarh edi-
lirler. Vergi matrahı ise söz konusu servetin gerçek ve net tutarı olmaktadır. Genel servet 
vergisinin en önemli ve en güç sorunlarından birisi, servet kavramının kapsamına giren 
servet unsurlarının değerlemesi ile ilgilidir. Özel servet vergileri, servetin tamamı yeri-
ne servet unsurlarının bir kısmını vergileme konusu içerisinde değerlendiren vergilerdir. 
Özel servet vergilerine, kısmi servet vergileri de denilmektedir. Bu tür vergiler, tüm ser-
vetin değil sadece servetin belirli bir kısmının, daha doğrusu servetin belirli ögelerinin 
üzerinden alınır. Özel servet vergileri kişisel olmayan objektif nitelikli vergilerdir. Servet 
vergileri içerisinde günümüzde geniş uygulama alanı bulan özel servet vergileri ile servet 
transferi vergileridir.

Türk vergi sistemi içinde kişilerin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları kap-
sayan genel bir servet vergisi uygulanmamaktadır. Genel bir servet vergisi yerine kişilerin 
sahip oldukları belirli servet unsurlarını toplam servetlerinden bağımsız olarak vergilen-
diren özel servet vergisi niteliğinde bazı vergiler uygulanmaktadır. Bu vergilerden biri de 
emlak vergisidir. 

Emlak vergisinin konusunu oluşturan gayrimenkuller çok eski zamanlardan beri ver-
gi ödeme gücünün bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenden dolayı da ödeme 
gücüne göre vergilendirmeyi amaçlayan vergi sistemlerinde gayrimenkuller üzerinden 
vergi alınması haklı görülmüştür. Fakat uygulamada vergiye konu gayrimenkullerin vergi 
matrahını oluşturacak gerçek değerlerinin doğru tespit edilememesi sonucu ödeme gücü 
anlayışı önemini yitirmiştir. Bunun sonucunda emlak vergisinin varlık sebebini ödeme 
gücü teorisinden çok fayda teorisinden esinlenerek açıklama eğilimi ağırlık kazanmaya 
başlamıştır.

Fayda teorisinin temelinde, yapılan kamu harcamaları sonucu gayrimenkul değerinin 
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde arttığı düşüncesi bulunmaktadır. Şöyle ki gayrimenkul-
ler yerel yönetimlerce yapılan yol, su, kanalizasyon ve bayındırlık gibi yerel nitelikteki bazı 

Emlak Vergisi

Türk vergi sisteminde genel bir 
servet vergisi yerine kişilerin sahip 
oldukları belirli servet unsurlarını 
toplam servetlerinden bağımsız 
olarak vergilendiren özel servet 
vergisi niteliğinde bazı vergiler 
uygulanmaktadır. Bu vergilerden 
biri de emlak vergisidir.
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kamu hizmetlerinden etkilenmekte ve değerleri artmaktadır. Bunun sonucunda yerel ni-
telikteki bazı kamu hizmetlerinden fayda sağlayan (değer artışı) gayrimenkul sahiplerinin 
bu yerel nitelikteki bazı kamu hizmetlerinin getirdiği mali yüke emlak vergisi aracılığıyla 
katılmaları gerektiği fayda teorisinin dayandığı temeldir. 

Vergi sistemimizde emlak vergisinin varlık nedenini üç olguya dayanarak açıklamak 
mümkündür; Birincisi emlak vergisi, bütün diğer vergiler gibi az ya da çok belediyelerin 
gelir ihtiyacına cevap veren bir vergidir. Sürekli yeni finansman kaynaklarının arandığı 
bir ortamda politikacıların böyle bir kaynaktan vazgeçemeyecekleri düşünülebilir. İkin-
cisi, emlak vergisi eski bir vergidir. Bu yüzden mükellefler bu vergiye alışmışlardır. Bu da 
vergiye yönelik tepkileri azaltması bakımından uygulamayı kolaylaştıran bir faktördür. 
Üçüncüsü ise vergi konusunu gizlemenin zorluğu nedeniyle idari açıdan bu vergiyi uy-
gulamanın bir başka kolaylık olmasıdır. Bütün bunlar emlak vergisini cazip kılmaktadır. 
Emlak vergisini uygulamada önemli kılan bir başka sebep de şudur: Emlak vergisi mik-
tarını hesaplamada esas alınan vergi değeri, aynı zamanda tapu harçları, veraset ve intikal 
vergisi ve gelirin vergilendirilmesinde kira gelirleri bakımından göz önünde tutulan emsal 
kira bedelinin hesaplanmasında da kullanılmaktadır. 

Emlak vergisine esas vergi değeri başka hangi vergilerde matrah tespitinde kullanılmak-
tadır?

Emlak vergisi Türk vergi sistemi içinde yer alan önemli bir servet vergisi türüdür. Os-
manlı İmparatorluğu Dönemi’ nde var olan gayrimenkullerin vergilendirilmesi uygula-
ması Cumhuriyet Dönemi’ nde de sürdürülmüştür. 1931 yılında çıkarılan 1883 sayılı arazi 
vergisi ve 1837 sayılı bina vergisi 1972 yılına kadar uygulanmıştır. Arazi ve bina vergisi 
kanunlarında matrah idare tarafından belirlenmekte ve vergi, il özel idareleri tarafından 
tahsil edilmekteydi. Vergi matrahının aşınması, o dönemlerde Türkiye’de kadastronun ta-
mamlanmamış olması ve uygulamadaki bazı aksaklıklar nedeniyle 1970 yılında 1319 sa-
yılı Emlak Vergisi Kanunu hazırlanmış ve bu yeni kanun 1972 yılında yürürlüğe girmiştir. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile bina ve arazi vergileri emlak vergisi adı altında 
toplanmış, matrah tespitinde beyan usulüne geçilmiş ve verginin tarh ve tahsili il özel ida-
relerinden alınarak Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Günümüzde uygulanmakta olan 
Emlak Vergisi Kanunu’ nun alt yapısını oluşturan ve 1972 yılından itibaren yürürlükte 
olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’ nda kırk yıllık bir süre içinde birçok değişiklik ya-
pılmıştır. Yapılan bu değişikliklerin büyük bir kısmını verginin matrahına ve yönetimine 
ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 1986 yılına kadar merkezî yönetim tarafından top-
lanan bu verginin yönetimi ve gelirleri 1985 yılında çıkarılan 3239 sayılı Kanun’ la beledi-
yelere bırakılmıştır. 09.04.2002 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 4751 sayılı Kanun ile 
de başta beyan usulünün kaldırılması olmak üzere bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili son değişikliklere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığının http://www.gib.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Mali terminolojide emlak vergisi bina ve arazi vergilerini kapsayan bir kavram olarak 
kullanılmaktadır. Gerçekten de 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu bina ve arazi vergilerini 
içine almakta ve bu vergilerin geliştirilmesi ve veriminin artırılması amacını gütmekte-
dir. Başka bir ifadeyle Emlak Vergisi Kanunu bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki 
ayrı vergiyi içermektedir. Ancak her iki vergiye ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde bir 
bütünlüğe sahiptir. İlgili kanunda bu göz önünde bulundurularak her iki vergi için ortak 
hükümlere de yer verilmiştir.

1
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EMLAK VERGİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Emlak vergisi Türk vergi sistemi içinde yer alan önemli bir servet vergisidir. Emlak vergisi 
en eski ve en yaygın vergi kaynaklarından biridir. Sürekli ve özel nitelikteki bir servet ver-
gisi olan bu verginin yönetimi çoğunlukla yerel yönetimlere bırakılmıştır. Esas itibarıyla 
yerel yönetimler için önemli bir gelir kaynağı olan emlak vergisinden elde edilen gelir, 
diğer vergilere göre daha düşüktür. Türkiye’ de toplanan tüm vergi gelirleri içindeki payı 
düşük olmakla birlikte milyonlarca mükellefi ilgilendirmesi bakımından bilinmesi gere-
ken önemli bir vergidir.

Emlak vergisi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bina, arsa ve araziden 
alınan, hasılatı ve yönetimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış, sürekli, objektif ve özel 
nitelikte bir servet vergisidir. 

Emlak vergisi objektif nitelikte bir vergidir. Subjektiflik yani kişisellik unsurları olan 
gelir ya da servetin toplanması ve artan oranlı tarife uygulanması gibi hususları içerme-
mektedir. Objektif nitelikteki emlak vergisinde gayrimenkuller dolayısıyla ödenen vergi-
den, bu varlıkların neden olduğu borçlar için hiçbir ayarlama ve indirim yapılmasına izin 
verilmediği gibi yükümlülerin kişisel ve ailevi durumları da dikkate alınmamaktadır. Ay-
rıca emlak vergisinde tek oran uygulanmaktadır. Vergi oranı mükellefin kişisel durumuna 
göre değil vergiye konu gayrimenkullerin türüne göre değişiklik göstermektedir. 

Emlak vergisi kapsam bakımından özel bir servet vergisidir. Verginin adından da an-
laşıldığı üzere, konu unsuru servetin tamamı değil sadece arsa, arazi ve bina kavramlarını 
içeren gayrimenkullerdir. 

Emlak vergisi mükellef sayısı dikkate alındığında hasılatı ve yönetimi yerel yönetimle-
re bırakılmış çok sayıda mükellefi olan önemli bir vergidir. Emlak vergisi niteliği ve yapısı 
itibarıyla yerel bir vergi olarak uygulamaya oldukça elverişli bir vergi olduğundan hemen 
hemen tüm ülkelerde genel eğilim emlak vergilerinin yerel nitelikte bir vergi özelliğine sa-
hip olması yönündedir. Emlak vergisinin mükellefi, genel olarak bina ve arazinin maliki, 
intifa hakkı varsa bu hakkın sahibi, bunlar yoksa bina ve araziyi malik gibi kullananlardır. 

Emlak Vergisi Kanunu’ nun içeriğine bakıldığında, gelir ve harcamalar üzerinden alı-
nan diğer vergilerden farklı olarak iki ayrı verginin düzenlendiği görülmektedir. Emlak 
Vergisi Kanunu başlığı altında bina vergisi ve arazi olmak üzere iki ayrı vergiye yer veril-
miştir. Başka bir ifadeyle emlak vergisi kanunu konu unsurunu oluşturan gayrimenkulleri 
ikili bir ayrım çerçevesinde ele almakta ve binalar ile arsa ve arazileri birbirinden ayır-
maktadır. Ancak her iki vergiye ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde bir bütünlüğe sahiptir. 
Bu ayrım çerçevesinde Emlak Vergisi Kanunu üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda 
bina vergisine ilişkin hükümler, ikinci kısımda arazi vergisine ilişkin hükümler, üçüncü 
kısımda ise bina vergisi ve arazi vergisine ilişkin ortak hükümler yer almaktadır. Biz de bu 
ünitede kanundaki bu ayırımı esas alarak önce bina vergisine ilişkin hükümleri, ardından 
arazi vergisine ilişkin hükümleri son olarak da her iki vergiye ilişkin ortak hükümleri 
inceleyeceğiz.

Emlak Vergisi Kanunu bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki ayrı vergiyi içer-
mektedir.

BİNA VERGİSİ

Verginin Konusu
Bina vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan binalar üzerinden alınır. Binalardan kast edi-
lenin ne olduğunu Emlak Vergisi Kanunu’ nun 2. maddesinde görmek mümkündür. Bu 
maddeye göre yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerindeki sabit in-
şaatın tümü bina olarak adlandırılmaktadır. Binanın hangi malzemeden yapıldığı önemli 

Emlak vergisi gerçek ve tüzel 
kişilerin mülkiyetinde bulunan 
bina, arsa ve araziden alınan, 
hasılatı ve yönetimi çoğunlukla 
yerel idarelere bırakılmış, sürekli, 
objektif ve özel nitelikte bir servet 
vergisidir.
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değildir. Betonarme, kâgir, ahşap, çelik ya da bir başka malzemeden yapılmış her türlü 
bina verginin konusuna girer. Vergilendirme açısından önemli olan binanın sabit inşaat 
niteliğinde olmasıdır. Sabit inşaat, bir inşaatın sürekli bir amaç için kullanılmaya elverişli 
olması anlamına gelir. Örneğin yüzer havuzlar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekile-
bilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz. 

Bina vergisinin konusu içine giren bu yapıların, oturmaya veya başka bir amaca bağ-
lı olmasının vergiye tabi olmak bakımından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bina 
vergisi yükümlülüğünün doğabilmesi için inşaatın kullanılış amacına uygun olarak ta-
mamlanmış olması gerekir. İnşaatı devam eden binalar için bina vergisi ödenmez. Bu gibi 
hâllerde üzerine inşaat yapılan arsa için arsa vergisi ödenir. Vergi konusunu oluşturan 
binanın imar mevzuatına uygun olarak inşa edilmiş olup olmamasının bir önemi yoktur. 
Aynı şekilde mülkiyet hukuku bakımından binaya ilişkin sorunlar da verginin konusu ol-
mak bakımından önem taşımaz. Örneğin, Hazine arazisine veya bir başka kişinin arsasına 
yapılan bir gecekondu da bina vergisinin konusuna girer.

Binaların bütünleyici parçaları da bina ile birlikte değerlendirilir. 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’ na göre, bina ile sınırlanmış olup kullanılış tarzı itibarıyla de bina ile birlik oluş-
turan avlu, bahçe ve sair arazi binanın mütemmimatındandır, yani bütünleyici parçala-
rındandır (VUK. m. 305). Ancak, bir arazinin bütünleyici parça sayılabilmesi için bina ile 
sınırlanmış olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda, söz konusu arazinin bina ile 
bir bütünlük oluşturması gerekir. Kullanılış tarzı bakımından bina ile bir bütünlük oluş-
turmayan parçalar bina vergisinin konusuna girmez. Örneğin, sebze ve meyve yetiştirmek 
amacıyla kullanılan arazi bina vergisinin değil arazi vergisinin konusunu oluşturur.

Devre mülkler de bina vergisinin konusuna girer mi?

Verginin Mükellefi
Bina vergisinin mükellefi binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa bi-
naya malik gibi tasarruf edenlerdir. Yani bina vergisini binanın maliki, varsa intifa hakkı 
sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. 

Malik terimi, bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade 
eder. İntifa hakkı ise mülkiyeti başkasına ait bir malı kullanma ve ondan yararlanma hak-
kı veren bir ayni haktır. Bir binanın malikinden başka bir de intifa hakkı sahibi varsa bu 
durumda kuru mülkiyete sahip malik değil, intifa hakkı sahibi verginin mükellefi olur. 
Medeni Kanun’ da da intifa hakkı konusu olan malın vergi ve resimlerinin intifa süresince 
intifa hakkı sahibine ait olduğu ifade edilmiş ve vergi ve resimleri malik ödemişse bunla-
rın intifa hakkı sahibince malike tazmin edileceği belirtilmiştir (MK. m. 813).

Bir binanın maliki ya da intifa hakkı sahibi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler 
mükellef olur. Malik gibi tasarruf, bir şeye sahip olmayan kişinin o şeyin sahibiymiş gibi 
hareket etmesidir. Örneğin, devlete veya bir başkasına ait arsa ya da arazi üzerine izinsiz 
gecekondu yapanlar inşa ettikleri binanın emlak vergisini ödemek zorundadır.

Bir binaya paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. Paylı 
mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli 
paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır (MK. m. 688). Bir binaya 
paylı mülkiyet şeklinde malik olanlar, her bir malik kendi payına düşen vergiden kişisel 
olarak sorumludur.

Karı-koca birlikte eşit paylarla bir apartman dairesi satın aldıkları ve bunu tapuya tescil et-
tirdikleri takdirde, söz konusu apartman dairesinin emlak vergisi karşısındaki durumu ne 
olacaktır?

Bina: Yapıldığı madde ne olursa 
olsun, gerek karada gerek su 
üzerindeki sabit inşaatın tümüdür.

Bütünleyici Parça: Bir 
taşınmazın tamamlayıcı 
(mütemmim) unsurları, 
kullanılmasında yararlı olan ve 
vergi hukukunda onunla birlikte 
göz önünde bulundurulan 
ayrılmaz parçaları.

2

İntifa Hakkı: Sahibine, hakkın 
konusu olan malı zilyetliğinde 
bulundurma, yönetme, kullanma 
ve ondan yararlanma yetkilerini 
veren ayni bir haktır.

Paylı Mülkiyet: Birden çok 
kişinin, maddi olarak bölünmüş 
olmayan bir şeyin tamamına belli 
paylarla malik olmasıdır.

3
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Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mal-
lara birlikte malik olanların mülkiyeti, el birliği mülkiyetidir. Medeni Kanun’ a göre elbir-
liği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren 
malların tamamına yaygındır (MK. m. 701). Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm 
bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oy birliğiyle karar 
vermeleri gerekir. El birliği mülkiyetinde, maliklerin her birinin malik olunan şeyin tama-
mı üzerinde hakları olduğundan, emlak vergisinin tamamından bütün malikler müteselsi-
len (zincirleme olarak) sorumludurlar. El birliği mülkiyete örnek olarak mirasçıların tereke 
üzerindeki mülkiyet hakları gösterilebilir. Bir kişi vefat ettiği zaman geride bıraktığı gayri-
menkullerin emlak vergisi borcundan bütün mirasçılar zincirleme olarak sorumlu tutulur.

Muafiyet Hükümleri
Bina vergisine ilişkin muafiyetler sürekli muaflıklar ve geçici muaflıklar olmak üzere iki 
kısımda incelenebilir. Sürekli muaflıklar belli bir süreyle kısıtlı olmaksızın devamlı olarak 
vergi dışı kalmayı ifade eder. Muafiyetlerin bir kısmı ise belirli bir süreyle sınırlandırılmış-
tır. Dolayısıyla sürenin sonunda mükellefiyet başlar. Bunlara da geçici muaflıklar denir.

Sürekli Muaflıklar
Süreklilik taşıyan muafiyetler Emlak Vergisi Kanunu’ nun 4. maddesinde “Daimi Muaf-
lıklar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bir genelleme yapmak zor olmakla birlikte, bunlar 
çoğunlukla kamu kuruluşlarına ait veya kamunun kullanımına sunulmuş ve kamu yararı 
düşüncesine dayandığı söylenebilecek nitelikte binalardır. Bina vergisinde yer alan sürekli 
muafiyetler kamu kurum ve kuruluşları, elçilik ve konsolosluklar ve askerî kuruluşlara ait 
gayrimenkullere yöneliktir.

Emlak Vergisi Kanunu’ nun sürekli muaflıkları düzenleyen hükümlerine göre bazı bi-
naların muafiyetten yararlanabilmesi için kiraya verilmeme koşulu getirilmiştir. Bir kısmı 
içinse böyle bir koşul aranmamıştır. Örneğin, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar ki-
raya verilseler de verilmeseler de sürekli olarak emlak vergisinden muaftırlar.

Buna karşılık bazı binaların sürekli olarak bina vergisinden muaf olmaları için kiraya 
verilmemeleri gerekir. Örneğin kamu yararına çalışan derneklere ait binalar, vakıf sene-
dindeki amaca tahsis edilmek koşuluyla Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan va-
kıflara ait binalar, dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve kamuya açık bulunan ibadethaneler 
ve amatör spor kulüplerine ait binalar muafiyet tanınmış bu tür binalardan bazılarıdır.

Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek niteliğinde olup olmadığı nasıl belirlenir? 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar da ilke olarak emlak ver-
gisinden muaftır. Ancak ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalarla belirli 
zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar sürekli muaflıktan yararlanamazlar. 
Buna karşılık, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler 
tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar muafiyetten yararlanır.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan yazlıklar emlak vergisine tabi midir?

Geçici Muaflıklar
Binalara ilişkin geçici muaflıklar Emlak Vergisi Kanunu’ nun 5. maddesinde düzenlenmiş-
tir. İlgili maddede bazı binalar için geçici süreli tam muafiyet getirilmişken bazı binalar 
için vergi değerinin bir kısmına yönelik geçici muafiyet getirilmiştir. Örneğin, mesken 

El Birliği Mülkiyeti, Kanun 
veya kanunda öngörülen 
sözleşmeler uyarınca oluşan 
topluluk dolayısıyla mallara, 
malın tamamını kapsayacak 
şekilde birlikte malik olanların 
mülkiyetidir.

Kanun’da belirlenmiş bazı kamu 
kurumlarına ait binalar kiraya 
verilseler bile sürekli olarak emlak 
vergisinden muaftır.

4
Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara 
ait binalar vakıf senedindeki 
amaca tahsis edilmeleri ve kiraya 
verilmemeleri koşuluyla emlak 
vergisinden muaftır.
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olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin bir kısmı için muafiyet 
öngörüldüğü hâlde diğer binalar için tam muafiyet getirilmiştir. Şimdi bunları incelemeye 
geçebiliriz.

Konut olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2500T’ den az olmamak 
üzere vergi değerinin 1/4’ ü, inşaatın bitim tarihini izleyen yıldan itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır. Konut olarak kullanılma koşuluna uyulması hâlinde 
binanın satın alma veya başka sebeplerle el değiştirmesi hâlinde yeni malik de kalan süre 
için muafiyetten yararlanabilecektir. Konut olarak kullanılma koşulu ihlal edildiği takdir-
de, örneğin konut olarak kullanılan bir apartman dairesinin iş yerine dönüştürülmesinde 
olduğu gibi binaya tanınan muafiyet bu hâlin meydana geldiği yılı izleyen bütçe yılından 
itibaren kalkacaktır. Mevcut binalara ilave yapılması durumunda, ilave yapılan kısma isa-
bet eden değer için de aynı koşullarla muafiyet uygulanacaktır. Konutlar için öngörülmüş 
muafiyetle ilgili olarak vurgulamamız gereken bir başka husus da muafiyetin kişilere değil 
konutlara tanınmış olmasıdır. Bu nedenle bir kişi birden fazla konuta sahip olsa bile her 
bir konut için 1/4 oranındaki geçici muafiyetten ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Emlak Vergisi Kanunu’ nda düzenlenen geçici muaflıklardan bir diğeri de turizm mü-
esseselerine ait binalar için getirilmiştir. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri 
dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefle-
rinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dâhil binaları, 
inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi hâlinde turizm müesse-
sesi belgesinin alındığı yılı izleyen bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır.

İnşaatı 2012 yılında tamamlanan ve vergi değeri 200 000T olan bir apartman dairesinin ge-
çici muafiyetten hangi yıllar için ve hangi miktar itibarıyla yararlanabileceğini belirleyiniz.

Deprem, su basması, yangın gibi doğal afetler sebebiyle yanan, yıkılan veya kullanıl-
maz hâle gelen binaların yerine yenileri yapıldığı takdirde, yeni binalar inşalarının sona 
erdiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 
Bu muafiyet hükmünden deprem dışında yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, 
çığ ve benzeri afetlerden zarar görme olasılığı bulunan binalar da yararlanır. Diğer bir 
deyişle afet tehlikesi dolayısıyla yeniden inşa edilen binalar da 10 yıl süreyle emlak ver-
gisinden muaf tutulur. Muafiyetten yararlanılabilmesi için yeni inşaatın afetin meydana 
geldiği veya afete maruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 
5 yıl içinde tamamlanması gerekir. Öte yandan, yeni inşaat ya afetin meydana geldiği yer-
de ya da kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilmelidir. Muafiyetten doğal afet 
dolayısıyla kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim 
edilen binalar da yararlanır. 10 yıllık muafiyetten yararlanılması durumunda, ayrıca yuka-
rıda sözünü ettiğimiz konutlar için öngörülmüş beş yıllık muafiyet hükmü uygulanmaz. 
Kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olması sebebiyle inşaat yasağı konulan yerlerde yapılan 
binalar için de bu muafiyet uygulanmaz. Muafiyetten faydalanacak mükellefler, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kal-
dıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdur.

Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (bu yerlerin açık bulunmadığı za-
manlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır.

Buraya kadar anlatılan bu dört çeşit muafiyetten yararlanmak için kanunda sözü edi-
len durumların gerçekleşmesi hâlinde bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirimde 
bulunmak gerekir. Ancak bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde meydana geldiği tak-
dirde bildirim, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Süresinde 
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bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılından geçerli 
olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet 
hakkı düşer. 

İlgili kurum ve kuruluşlarca belirlenen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınai tesisler ve 
organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar da inşalarının sona 
erdiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 

Verginin Matrahı
Bina vergisinin matrahı, binanın “vergi değeri” dir. Bina vergisinin matrahını oluşturan 
vergi değeri binanın Emlak Vergisi Kanunu’ na göre hesaplanan vergi değeridir ve bu de-
ğer şu şekilde hesaplanır.

•	 Binanın	dıştan	dışa	yüzölçümü	ile	Maliye	Bakanlığı	ve	Çevre	ve	Şehircilik	Bakan-
lığının ortaklaşa belirlediği (binanın betonarme, karkas, yığma ya da ahşap olma 
durumuna ve inşaat sınıfına göre) bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri-
ni gösteren cetvelde yer alan ortalama rakam çarpılır.

•	 Bu	çarpım	sonucu	bulunan	rakama,	varsa	asansör	(%6	oranında),	kalorifer	veya	
klima	tesisat	(%8	oranında)	farkı	ilave	edilir.

•	 Bu	suretle	bulunan	toplam	değerden	inşaatın	türüne	ve	binanın	yaşına	görüne	de-
ğişen aşınma payı düşülür.

•	 Aşınma	payı	düşüldükten	sonra	kalan	değere	arsa	veya	arsa	payının	asgari	ölçülere	
göre tespit edilen değeri ilave edilerek binanın vergi değeri bulunmuş olur.

İnşaat Türleri, İnşaat Sınıfları ve Kullanım Amaçlarına göre binalar ve aşınma payı oranları 
Emlak Vergisine Matrah Olunacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzükte yer almaktadır. 

Bu şekilde bulunan vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan iti-
baren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması sure-
tiyle bulunacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’ nun 
29/5 maddesinde, Cumhurbaşkanı’nın bu maddede belirlenen artış oranını sıfıra kadar 
indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu ifade edilmiş-
tir. Nitekim Bakanlar Kurulu bu yetki çerçevesinde artış oranını 2010 yılında yeniden de-
ğerleme oranının yarısı, 2011 yılında ise yeniden değerleme oranı kadar belirlemiştir.

Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa belirlediği bina metre-
kare normal inşaat maliyet bedelleri uygulanacağı yıldan dört ay önce Resmî Gazete’ de 
ilan edilir. Vergi Usul Kanunu’ nun ilgili hükümlerine göre belirlenen bina metrekare nor-
mal inşaat maliyet bedellerine karşı, bu bedellerin Resmî Gazete’ de ilanını izleyen 15 gün 
içerisinde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince 
Danıştay da dava açılabilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet 
bedellerine karşı, bu bedellerin Resmî Gazete’ de ilanını izleyen on beş gün içinde Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince Danıştayda dava açı-
labilmektedir. Mükelleflerin kişisel olarak dava açma hakkı bulunmamaktadır. 

Verginin Oranı
Bina vergisinin oranı, konutlar için ‰ 1, diğer binalar için ‰ 2 dir. Bu oranlar büyükşehir 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki konutlar için ‰ 2, diğer binalar için ‰ 4 ola-
rak uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına 
kadar artırmaya yetkilidir.

Bina vergisinin matrahı, binanın 
Emlak Vergisi Kanunu’na göre 
hesaplanan vergi değeridir.

Bina vergisinin oranı konutlar için 
‰ 1, diğer binalar için ‰ 2’dir. 
Büyükşehir belediyesi sınırları 
içinde bu oranlar sırasıyla ‰ 2 ve 
‰ 4 olarak uygulanır.
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Emlak Cinsi
Vergi Matrahı

md.2

Büyükşehir
Belediyeleri

Büyükşehir Sınırları   
Dışındaki Belediyeler

Yıllık Vergi md.4 
(Binde)

Yıllık Vergi md.4
(Binde)

Konut Vergi	Değeri 2 1

Diğer	Binalar Vergi	Değeri 4 2

Diğer binalar ifadesi, konut (mesken) olarak kullanılan binalar dışındaki binaları kapsa-
maktadır.

Cumhurbaşkanı’na oranlar konusunda tanınmış bir başka yetki de şöyledir: Cumhur-
başkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar 
hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla 
kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, 
özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’ yi geçme-
yen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) hâlinde, bu meskenleri-
ne ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin 
tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. 
Buna karşılık, belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. Cumhurbaşkanı bu yetkiye dayanarak, öngörülen şartları taşıyan ki-
şilerin bina vergisi oranını 2007 ve onu izleyen yıllar için sıfıra indirmiştir.

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, inşalarının sona erdiği yılı izleyen bütçe 
yılından itibaren dört yıl boyunca, arsasının veya arsa payının vergisinden az olamaz.

Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi
Bina vergisine ilişkin olarak mükellefiyetin başlayacağı tarih ile bazı durumlarda mükel-
lefiyetin sona ereceği tarihin tespiti önemli bir husustur. Bu kapsamda bina vergisi mü-
kellefiyeti;

•	 Vergi	değerini	değiştiren	sebeplerin	doğması	hâlinde	bu	değişikliklerin	gerçekleş-
tiği (örneğin yeni bina yapılması, mevcut binalara ilave veya asansör, kalorifer tesi-
satı yapılması gibi) tarihi,

•	 Herhangi	bir	sebep	yüzünden	bir	şehir,	kasaba	veya	köyün	tamamında	sürekli	ol-
mak	üzere	bina	veya	arazinin	değerlerinde	%25’	i	aşan	oranda	artma	veya	eksilmesi	
olmasına bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

•	 Dört	yılda	bir	yapılan	takdir	işlemlerinde	takdir	işleminin	yapıldığı	tarihi,
•	 Muafiyetin	sona	erdiği	tarihi

izleyen bütçe yılından itibaren başlar.
Yanan, yıkılan, bütünüyle kullanılamaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şart-

larını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların meydana geldiği tarihi izleyen 
taksitten itibaren sona erer.

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen bina-
ların vergileri, mükelleflerce, bu durumun vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesin-
ce kendiliğinden (re’ sen) tespit edilmesi üzerine, bu olayların meydana geldiği tarihler-
den sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hâllerin devam ettiği sürece alınmaz. 

Verginin Tarh ve Tahakkuku
Bina vergisi, normal olarak ilgili belediye tarafından dört yılda bir defa olmak üzere takdir 
işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılının ocak ve şubat aylarında yıllık olarak tarh 
olunur.

Tablo 4.1
Bina Vergisinin Konusu, 
Matrahı ve Oranları
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Kanun’ da öngörülen vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken 
durumlarda, (bu durumlar Emlak Vergisi Kanunu 33/1 ila 7 numaralarında yazılı olanlar) 
vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını izleyen yılın ocak ayı 
içinde yine ilgili belediye tarafından tarh işlemi yapılır. Vergi değerini değiştiren sebep 
yılın son üç ayı içinde meydana gelmiş ve bildirim izleyen yılda verilmişse bildirimin ve-
rildiği tarihte tarh yapılır. Bildirim postayla gönderilmişse vergi, bildirim verme süresinin 
son gününü izleyen yedi gün içinde tarh olunur.

Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında bina veya ara-
zinin	değerlerinde	sürekli	olarak	%25’	i	aşan	oranda	artma	veya	azalma	olması	dolayısıyla	
(bu durumlar Emlak Vergisi Kanunu 33/8’ de yazılı olanlar) takdir işleminin yapılması 
hâlinde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını izleyen yılın ocak ve şubat aylarında tarh 
yapılır.

Bu şekilde tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe 
bir yazıyla bildirilir.

Yapılan tarh ve tahakkuku izleyen yıllarda, yeniden değerleme oranının yarısı oranın-
da artırılmış vergi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yılının başından 
itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. 

Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması hâlinde belediye ve mü-
cavir alan sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, 
ilgili valilik tarafından belirlenir. 

Bina Vergisinin Hesaplanması
Bina vergisinin temel unsurları konusunda edindiğimiz bilgilerden yararlanarak somut 
bir örnek çerçevesinde vergi miktarını hesaplamaya geçebiliriz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oturan ve bir şirkette ücretli olarak çalı-
şan Deniz Yıldız’ a ait apartman dairesi betonarme karkas bir bina olarak 2017 yılında inşa 
edilmiştir. İnşaat lüks sınıf kategorisine girmektedir. Apartmanın üzerine inşa edildiği ar-
sanın yüz ölçümü 1.000 m2, arsa payı oranı ise 1/10 dur. Deniz Yıldız’ ın hissesine düşen 
arsa payı 100 m2’ dir. Binada kalorifer tesisatı mevcuttur. Dairenin dıştan dışa yüz ölçümü 
130 m2’ dir. Binanın bulunduğu caddede arsanın metrekare birim değeri 900T olarak be-
lirlenmiştir. İnşaatın ortalama metrekare normal inşaat maliyet bedeli de 600T’ dir.

Deniz Yıldız’ ın bina vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlayacaktır. Yuka-
rıdaki verilerden hareket ederek binanın 2018 yılına ilişkin vergi değeri şu şekilde hesap-
lanır:

1. İnşaatın türü, sınıfı ve kullanılış şekline göre metrekare maliyet bedeli:  600T
2. Binanın dıştan dışa yüz ölçümü:  130 m2

3. Binanın inşaat maliyet bedeli (1 X 2):  78.000T
4.	 Kalorifer	farkı	(3	X	%8):		 	6.240T
5. Binanın kalorifer dâhil inşaat maliyet bedeli (3+4): 84.240T
6.	 Aşınma	payı	indirimi	(5	X	%4):			 3.370T
7. Bina inşaat maliyeti (5-6): 80.870T
8. Asgari ölçülere göre bulunan arsa değeri (T900X100 m2): 90.000T
9. Binanın vergi değeri (7+8): 170.870T
10. Geçici muafiyet miktarı (9 X 1/4): 42.718T
11. Emlak vergisi matrahı (9-10): 128.152T
Bina vergisinin oranı daha önce de belirtildiği üzere konutlarda ‰1, diğer binalarda 

ise ‰ 2 dir. Ancak bu oran büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içindeki konutlar 
için ‰ 2, diğer binalar için ‰ 4’ tür. Bu durumda örneğimizde yer alan konut İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer aldığı için emlak vergisi 128.152 x ‰ 2 = 
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256,30T olacaktır. İzleyen yıllarda (2019’ dan itibaren) vergi değeri her yıl bir önceki yıl 
vergi değerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacaktır. Ancak Cumhur-
başkanı bu artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına artırmaya 
yetkilidir. Mükellef, beş yıllık geçici muafiyetten en son 2012 yılında yararlanabilecektir.

Bina vergisinin oranı konutlar için ‰1 diğer binalar için ‰ 2’ dir. Büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde bu oranlar sırasıyla ‰ 2 ve ‰ 4 olarak uygulanır.

Deniz Yıldız’ a ait apartman dairesi Çorum ilinde olsaydı ve emlak vergisi matrahı 100.000T  
olsaydı ödenecek vergi miktarı kaç Türk lirası olurdu?

ARAZİ VERGİSİ

Verginin Konusu
Arazi vergisinin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar oluşturur. Ver-
gi hukukunda arazi, genel olarak arz üzerinde bulunan ve sınırları dağ, çit, duvar, ağaç, yol 
gibi doğal ve yapay işaretlerle çevrili bulunan yeryüzü parçası olarak tanımlanmaktadır. 
Arsa ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve belediyelerce parsellenmiş 
arazidir. 

Bazı arazilerin arsa sayılmasının gerekebileceği düşüncesiyle belediye sınırları içinde 
veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin Emlak Vergisi Kanunu’ na 
göre arsa sayılacağını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiştir (EVK. m. 12/3). Ba-
kanlar Kurulu bu yetkiye dayanarak 83/6122 sayılı Kararla parsellenmemiş arazinin hangi 
durumlarda arsa sayılacağını belirlemiştir. Bu karara göre, örneğin belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde bulunup da imar planıyla iskân sahası olarak ayrılmamış olmakla be-
raber fiilen meskûn hâlde bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan yerler 
arasında kalan parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılacaktır. 

Aynı karara göre, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan ve aşağıda belirtilen;
- Konut, turistik veya sınai tesis yapılmak amacıyla her ne şekilde olursa olsun par-

sellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları, 
- Deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması veya sınai 

ve turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve İmar ve İskân Ba-
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanların sınırları 
içinde, imar planı ile iskân sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları, 
arsa sayılacaktır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve yukarıda 
belirtilen kapsama girmeyen arazi ve arazi parçaları ise arazi olarak değerlendirile-
cektir. 

Verginin Mükellefi
Bina vergisinde olduğu gibi arazi vergisinin de mükellefi arazinin maliki, varsa intifa hak-
kı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. 

Bir araziye paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. Elbir-
liği mülkiyette malikler vergiden zincirleme olarak sorumludur.

Muafiyet ve İstisnalar
Arazi vergisinde de muafiyetler sürekli muaflıklar ve geçici muaflıklar olmak üzere iki 
grupta düzenlenmiştir. Ayrıca, araziler için kısmi nitelikte bir istisna öngörülmüştür.
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Arazi: Arz üzerinde bulunan 
ve sınırları dağ, çit, duvar, 
ağaç, yol gibi doğal ve yapay 
işaretlerle çevrili bulunan yeryüzü 
parçalarıdır.

Arsa: Belediye sınırları 
içinde bulunan ve belediyece 
parsellenmiş arazidir.
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Sürekli Muaflıklar
Arazi vergisinde süreklilik taşıyan muafiyetler Emlak Vergisi Kanunu’ nun 14. maddesin-
de “Daimi Muaflıklar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan sürekli muafi-
yetler bina vergisinde olduğu gibi kiraya verilme ya da verilmeme koşuluna göre farklılık 
göstermektedir. 

Kiraya verilse bile sürekli olarak vergiden muaf olan araziler şu şekilde sıralanabilir:
•	 Katma	bütçeli	idarelere,	il	özel	idarelerine,	belediyelere	ve	köy	tüzel	kişiliğine,	ka-

nunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi; 
•	 İl	özel	idareleri,	belediyeler	ve	köyler	ile	bunların	oluşturdukları	birlikler	veya	bun-

lara bağlı müesseseler tarafından işletilen su, elektrik, hava gazı, mezbaha ve soğuk 
hava işletmelerine ait arazi ve belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine 
ait arazi;

•	 Türk	Silahlı	Kuvvetlerini	(Jandarma	Genel	Komutanlığı	dâhil)	güçlendirmek	ama-
cıyla kurulmuş vakıflara ait arazi ve arsalar;

•	 4389	sayılı	Bankalar	Kanunu	hükümlerine	göre	temettü	hariç	ortaklık	hakları	ile	
yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait arazi ve arsalar.

Aşağıda belirtilen arazinin muafiyetten yararlanabilmesi için kiraya verilmemesi ge-
rekmektedir:

•	 Kurumlar	vergisine	tabi	işletmelere	ait	olmamaları	veya	bunlara	tahsis	edilmiş	bu-
lunmamaları koşuluyla kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi;

•	 Karşılıklı	olmak	koşuluyla	yabancı	devletlere	ait	olup	gerek	elçilik	ve	konsolosluk	
binaları gerekse elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olu-
nan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan yanan, yıkılanların arsaları ve merkezi 
Türkiye’de bulunan uluslararası kuruluşların Türkiye’ deki temsilciliklerine ait ara-
zi ve arsalar; 

•	 Mezarlıklar;	
•	 Belediye	 ve	mücavir	 alan	 sınırları	 dışında	 bulunan	 arazi.	 Ancak	 ticari,	 sınai	 ve	

turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş 
arazi için bu muafiyet uygulanmaz. Buna karşılık, gelir vergisinden muaf esnaf ile 
basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat iş yeri olarak kullanı-
lan arsa ve arazi için muafiyet uygulanır.

•	 Petrolün	boru	hatları	ile	transit	geçişi	ile	ilgili	projeler	kapsamında;	kamulaştırma	
ile görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşunun maliki veya irtifak hakkı sahibi 
olduğu ve ilgili proje yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilmiş gayri menkuller.

Kanunda ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazilerin belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında olsalar bile muafiyetten yararlanamayacakları ifade edilmiştir. Acaba tica-
ri, sınai veya turistik bir işletmenin işlerinde fiilen kullanılmayan fakat işletmenin envante-
rinde kayıtlı bulunan, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki arazinin arazi vergisine 
tabi tutulması gerekir mi?

Geçici Muaflıklar
Arazilere ilişkin geçici muaflıklar Emlak Vergisi Kanunu’ nun 15. maddesinde düzenlen-
miştir. Bu madde hükümlerine göre aşağıda belirtilen araziler, kanunda öngörülen süreyle 
sınırlı olarak arazi vergisinden muaftırlar. 

•	 Özel	kanunlarına	göre	Devlet	ormanları	dışında	 insan	emeğiyle	yeniden	orman	
hâline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl;
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•	 Toprak	ve	topoğrafik	özellikleri	ve	erozyon	gibi	sınırlayıcı	faktörler	sebebiyle	kül-
tür bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, maki-
lik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısıyla üzerinde tarım yapılamayan sahaların, 
ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hâle getirilmesinde 10 yıl;

•	 Teknik,	ekonomik	ve	ekolojik	bakımlardan	gerekli	şartları	haiz	olan	arazide	yeni-
den fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, 
bağ ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl;

•	 Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığınca,	organize	sanayi	bölgeleri	için	iktisap	olunduğu	
veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi sanayici lehine tapudaki tescilin 
yapılacağı tarihe kadar.

Orman hâline getirmeye veya tarıma elverişli kılmaya ya da ağaçlık, meyvelik, bağ ve 
bahçe oluşturulmasına ilişkin koşullar ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman Bakanlıkları 
ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belli edilir ve 
Cumhurbaşkanı’nca kararı ile yürürlüğe konulur.

Geçici olarak muaflıktan yararlanabilmek için arazinin kanunda öngörülen kullanım 
biçimlerine tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi 
gerekir. Muafiyetler, arazinin belirlenen kullanım biçimlerine tahsis edildiği yılı izleyen 
bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı 
yılı izleyen bütçe yılından geçerli olur. Bu durumda bildirimin yapıldığı bütçe yılının so-
nuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

Arazi Vergisinde İstisna
Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazi-
sinin vergi değerinin 10.000 Türk lirası, arazi vergisinden istisnadır. Cumhurbaşkanı bu 
istisna miktarını üç katına kadar artırmaya yetkilidir. İstisna, araziler için öngörülmüş 
olup arsa niteliğindeki gayrimenkuller bu istisnadan yararlanamaz.

Bu hükmün uygulanmasında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi 
değerleri toplu olarak nazara alınır. Hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı 
dikkate alınmak suretiyle uygulanır. 

Eren Alp ve Emre Kaan’ ın Afyonkarahisar Belediyesinin mücavir alan sınırları içinde yarı 
yarıya malik oldukları bir arazileri vardır. Bu arazinin toplam vergi değeri 100. 000 liradır. 
Emre Kaan’ ın aynı belediye sınırları içinde ayrıca vergi değeri 200 000 lira olan bir başka 
arazisi vardır. Her iki mükellefin istisna düşüldükten sonra emlak vergisi hesaplanmasına 
esas alacakları miktarı belirleyiniz. 

Verginin Matrahı
Arazi vergisinin matrahı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen “vergi 
değeri”dir. Arsa ve araziler için vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun asgari ölçü-
de birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre belirlenir. Buna göre vergi değeri takdir 
komisyonları tarafından arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide 
her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki 
cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada 
veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu’ na göre oluşturulan ve dört yılda bir toplanan arsalar için “Arsa 
Takdir Komisyonları” ve araziler için “Arazi Takdir Komisyonlarınca” takdir olunan birim 
değerlere göre hesaplanan değerdir. Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını izleyen 
yıldan itibaren her yıl bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırıla-
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rak bulunacağı hükme bağlanmıştır. Bina vergisinin matrahı konusunda ifade edildiği gibi 
arazi vergisinde de artış oranına ilişkin olarak Cumhurbaşkanının bu oranı sıfıra kadar 
indirme ve yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi bulunmaktadır. 

Vergi değeri, arazi vergisinin konusunu oluşturan arsalar için “Arsa Takdir Komisyonları” 
araziler için ise “Arazi Takdir Komisyonlarınca” takdir olunan birim değerlere göre hesap-
lanan değeridir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ na göre arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde 
takdir komisyonu; belediye başkanı veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında beledi-
yenin yetkili bir memuru ile deftardarın, vergi dairesi başkanı bulunan yerlerde ise vergi 
dairesi başkanının vekâlet vereceği iki memur, tapu sicil müdürü veya vekalet vereceği bir 
memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyon-
larına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle veya köy muhtarından 
oluşur.

03/07/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile arsalara ait asgari ölçüde arsa birim değer 
tespitini yapan komisyonlara mevcut üyelere ilaveten deftardarın, vergi dairesi başkanlığı 
bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının vekâlet vereceği iki memur dâhil edilmiştir. 
Ayrıca organize sanayi bölgesi bulunan yerlerdeki takdirlerle ilgili olarak bu komisyonlara 
organize sanayi bölgesini temsilen ayrıca bir üyenin de katılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsalara ilişkin takdir komisyonu karar-
ları, “Merkez Komisyonuna” imza karşılığı verilmektedir. Merkez komisyonu vali ya da 
vekâlet vereceği memur başkanlığında, defterdarın veya vekâlet vereceği memur, tapu sicil 
müdürü, ticaret odası, serbest muhasebeci ve mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar 
odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşmaktadır. Merkez komisyonu kendi-
sine tebliğ edilen kararları on beş gün içinde incelemekte ve inceleme sonucu belirlenen 
değerleri ilgili komisyona geri göndermektedir. Merkez komisyonunca farklı değerler be-
lirlenmesi durumunda bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak 
suretiyle dikkate alınmaktadır. 

Arazilere ilişkin takdir komisyonu ise valinin başkanlığında, defterdar, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı il müdürü ve il merkezindeki Ziraat Odasından görevlendirilmiş 
bir üyeden oluşmaktadır.

Takdir komisyonlarının dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işlemi-
nin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanır ve arsalara ait 
olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına, ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıklarına ve belediyelere; araziye ait olanlar ise il merkezindeki ti-
caret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. Kesinleşen asgari ölçüde 
arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak 
suretiyle tarh ve tahakkukunun yapıldığı yılın başından mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. 
Cumhurbaşkanı takdir işlemlerine ilişkin dört yıllık süreyi sekiz yıla kadar artırmaya veya 
iki yıla kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 

Takdir komisyonlarının arsa ve araziye ait birim değer tespitlerine karşı, takdirin il-
gili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odaları, ziraat odaları ve ilgili mahalle 
ve köy muhtarlıkları ile belediyeler 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde, vergi mahke-
mesi kararlarına karşı ise yine 15 gün içinde Danıştayda dava açabilirler. Ancak Anayasa 
Mahkemesi 31.05.2012 tarihinde, Vergi Usul Kanunu’ nun Mükerrer 49. maddesinin (b) 
fıkrasının üçüncü paragrafının “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine 
karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları on beş 
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gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.” biçimindeki birinci cümle-
sinin iptaline karar vermiştir. En son, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak uygulanmak 
üzere 2017 yılında arsa ve arazi değer tespiti yapılmıştı. Bundan sonraki ilk değer tespiti 
ise 1 Ocak 2022’de geçerli olmak üzere 2021’ de yapılmıştır. Bu tarihe kadar yeni bir ya-
sal düzenleme yapılmadığı takdirde, arsa ve arazi değerlerine karşı oda ve borsalar ile 
muhtarlar tarafından dava açılamayacaktır. Takdir komisyonunun arsa ve arazilere ilişkin 
değer tespitlerine karşı dava açma hakkının olup olmayacağı ya da kimlerin dava açabile-
ceği, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının açıklanması ve bunun üzerine bir yasal 
düzenlemenin yapılması sonrasında açıklığa kavuşacaktır.

Arazi vergisinin matrahı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirlenen vergi değeridir. 

Arsa ve arazi sahiplerinin takdir edilen değerlere karşı dava açma hakları var mıdır?
 

Vergi Oranı
Tablo 4.2’ de görüldüğü üzere arazi vergisinin oranı ‰ 1, arsalarda ise ‰ 3’ tür. Bu oran-
lar	büyükşehir	belediye	sınırları	ve	mücavir	alanlar	içinde	%100	artırımlı	uygulanır.	Diğer	
bir deyişle büyükşehir belediyelerinde araziler için uygulanacak oran ‰ 2, arsalar için ‰ 
6’ dır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar 
artırmaya yetkilidir (EVK. m. 18).

Emlak Cinsi
Vergi Matrahı

md.2

Büyükşehir
Belediyeleri

Büyükşehir Sınırları   
Dışındaki Belediyeler

Yıllık Vergi md.4 
(Binde)

Yıllık Vergi md.4
(Binde)

Arazi Vergi	Değeri 2 1

Arsa Vergi	Değeri 6 3

Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi
Arazi vergisi mükellefiyeti;

•	 arazinin	maddi	veya	hukuki	durumunda	vergi	değerini	değiştiren	sebeplerin	doğ-
ması hâlinde bu değişikliklerin meydana geldiği tarihi,

•	 herhangi	bir	sebep	yüzünden	bir	şehir,	kasaba	veya	köyün	tamamında	sürekli	ol-
mak	üzere	arazinin	değerlerinde	%25’	 i	 aşan	oranda	artma	veya	eksilme	olması	
hâlinde bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

•	 dört	yılda	bir	yapılan	takdir	işlemlerinde	takdir	işleminin	yapıldığı	tarihi,	
•	 muafiyetin	sona	erdiği	tarihi

izleyen bütçe yılından itibaren başlar.
Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın 

meydan geldiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükel-

leflerce bu durumun vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re’ sen tespit edilme-
si üzerine yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren yasaklama süresince alınmaz.

Deprem, su basması, yangın gibi doğal afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsa-
larına ait vergiler, bu olayların meydana geldiği tarihleri izleyen bütçe yılından itibaren 
iki yıl süreyle alınmaz. Üzerine bina yapılan arsanın arazi vergisi mükellefiyeti, inşaatın 
bittiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren sona erer. 

10

Arazi vergisinin oranı ´‰ 1, 
arsalarda ‰ 3’tür. Büyük şehir 
belediye sınırları ve mücavir 
alanları içinde uygulanan oran 
araziler için ‰ 2, arsalar için 
‰ 6’dır.

Tablo 4.2
Arazi Vergisinin 
Konusu, Matrahı ve 
Oranları
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Verginin Tarh ve Tahakkuku
Arazi vergisi de bina vergisi gibi normal olarak ilgili belediye tarafından dört yılda bir defa 
olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılının ocak ve şubat aylarında 
yıllık olarak tarh olunur.

Kanunda öngörülen vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken 
durumlarda, (bu durumlar Emlak Vergisi Kanunu 33/1 ila 7 numaralarında yazılı olanlar) 
vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını izleyen yılın ocak ayı 
içinde yine ilgili belediye tarafından tarh işlemi yapılır. Vergi değerini değiştiren sebep 
yılın son üç ayı içinde meydana gelmiş ve bildirim izleyen yılda verilmişse bildirimin ve-
rildiği tarihte tarh yapılır. Bildirim postayla gönderilmişse vergi, bildirim verme süresinin 
son gününü izleyen yedi gün içinde tarh olunur.

Arazinin	vergi	değerinde	sürekli	olarak	%25’	i	aşan	oranda	artma	veya	azalma	olması	
dolayısıyla takdir işleminin yapılması halinde takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını iz-
leyen yılın ocak ve şubat aylarında tarh yapılır.

Bu şekilde tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe 
bir yazıyla bildirilir.

Yapılan tarh ve tahakkuku izleyen yıllarda, yeniden değerleme oranının yarısı oranın-
da artırılmış vergi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yılının başından 
itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Arazi Vergisinin Hesaplanması
Bina vergisi konusu açıklanırken yaptığımız örnek gibi şimdi de arazi vergisine ilişkin bir 
örnek yapalım. Buraya kadar edindiğimiz bilgilerden yararlanarak arazi vergisinin nasıl 
hesaplandığını bir örnek çerçevesinde görelim.

Belgin Özer 2011 yılında Kayseri ili sınırları içinde 1.000 m2 büyüklüğünde bir arsa 
satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsa-
nın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere 
takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 T’ dir.

2010	yılına	ait	yeniden	değerleme	oranının	yarısı	%	3,85,	2011	yılına	ait	yeniden	de-
ğerleme	oranı	%	10,26	olduğuna	göre,	Belgin	Özer’	in	mükellefiyeti	2012	yılında	başla-
yacak ve Belgin Özer 2011 yılında satın aldığı arsanın 2012 yılı arazi (arsa) vergisine esas 
vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1. 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde 
arsa metrekare birim değeri: 200,00T

2. 2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında 
uygulanacak	artış	oranı:	%	3,85	(yeniden	değerleme	oranının	yarısı	kadar)

3. 2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 
[1+(1x2)]: 207,70

4. 2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında 
uygulanacak	artış	oranı	:	%	10,26	(yeniden	değerleme	oranı	kadar)

5. 2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 
[3+(3x4)]: 229,01T

6. Arsanın yüz ölçümü: 1000 m2

7. Arsanın 2012 yılı vergi değeri (5x6): 229.010,00T
8. Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda 

esas alınacak emlak vergi değeri: 229.000,00T
Arsa büyükşehir sınırları içinde olduğundan vergi oranı ‰ 6 olarak uygulanacaktır. 

Örneğimizdeki mükellefin sahip olduğu arsası için 2012 yılında ödemesi gereken emlak 
vergisi 229.000,00T	x	%	0,6	=	1.374T’ dir.
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BİNA VE ARAZİ VERGİLERİNE İLİŞKİN ORTAK  HÜKÜMLER
Emlak Vergisi Kanunu’ nun üçüncü kısmında bina ve arazi vergilerine ilişkin ortak hü-
kümlere yer verilmiştir. Burada bildirim verme, ödeme süresi ve zaman aşımı konusunu 
düzenleyen hükümler üzerinde durulacaktır.

Bildirim Verme ve Süresi
Emlak vergisi mükelleflerinin bildirim verme ödevi ve süresi, yeni inşa edilen binalar ve 
vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması bakımından iki ayrı başlık altında in-
celenebilir.

Yeni İnşa Edilen Binalar Nedeniyle Bildirim
Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kıs-
men kullanılmaya başlanmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde 
bildirim yapılır (EVK. m.23/a). Örneğin, 09.08.2012 tarihinde sona eren veya kullanıl-
maya başlanan bir inşaat dolayısıyla bina vergisine ilişkin bildirimin 31.12.2012 tarihine 
kadar verilmesi gerekir. İnşaatın sona ermesi veya kısmen kullanılmaya başlanması bütçe 
yılının son üç ayı içerisinde gerçekleştiği takdirde bildirim, bu durumun gerçekleştiği ta-
rihten itibaren üç ay içinde verilir. 

 İnşaatın sona ermesi veya kısmen kullanılmaya başlanması bütçe yılının son üç ayı 
içerisinde gerçekleştiği takdirde bildirim, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren üç 
ay içinde verilir. 

Vergi Değerini Değiştiren Sebeplerin Doğması Hâlinde 
Bildirim
Emlak Vergisi Kanunu’ nun 33. maddesinde bina ve arazinin vergi değerini değiştiren 
durumlar belirtilmiştir. Etkin bir vergi uygulamasının gereği olarak verginin konusunu 
oluşturan unsurların vergiye esas alınacak değerini etkileyebilecek çeşitli nedenlerin or-
taya çıkması hâlinde bu unsurların idare tarafından bilinmesi önem taşımaktadır. Emlak 
Vergisi Kanunu çerçevesinde bina ve arazinin vergi değerini değiştiren durumlar şu şekil-
de sıralanabilir:

•	 Mevcut	binalara	ilaveler	yapılması	veya	asansör	veya	kalorifer	tesislerinin	konulması.
•	 Bir	binanın	yanması,	yıkılması	suretiyle	veya	başka	sebeplerle	tamamen	veya	kıs-

men harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen 
veya tamamen kaldırılması.

•	 Bir	binanın	kullanış	biçiminin	tamamen	değiştirilmesi	veya	bir	binanın	oturma-
ya mahsus yerlerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat 
icrasına mahsus yerler hâline dönüştürülmesi. Bu hükmün uygulanmasında bir 
apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve değişiklik sebebi, yalnız kullanış biçimi 
tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.

•	 Arazinin	 fidanlandırılması	 veya	ağaçlandırılması,	 bağ	hâline	getirilmesi;	 fidanlı,	
ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla hâline getirilmesi veya gelmesi; tarım yapılan 
bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma 
elverişsiz hâle gelmesi; tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hâle getiril-
mesi; arazinin parsellenmek suretiyle arsalar hâline getirilmesi.

•	 Bir	binanın	tamamlayıcı	parçası	durumunda	olan	arazinin	bu	durumdan	çıkması	
veya bir arazi ve arsanın binanın tamamlayıcı parçası durumuna girmesi.

•	 Bir	 bina	 veya	 arazinin	 taksim	 veya	 ifraz	 edilmesi	 veya	mükellefinin	 değişmesi.	
Araziden bir kısmının kamulaştırılması da ifraz hükmündedir.

•	 Birden	fazla	arazi	ve	arsaların	tek	bir	arazi	ve	arsa	hâline	getirilmesi	veya	birden	
fazla hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.

İfraz: Ayırma, hisseleri belirleme, 
arazinin küçük parçalar hâlinde 
belirlenmesi, bölüştürülmesidir.
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Yukarıda sayılan değişikliklerin gerçekleşmesi hâlinde emlak vergisi bildiriminin de-
ğişikliğin gerçekleştiği bütçe yılı içerisinde verilmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler büt-
çe yılının son üç ayı içinde meydana geldiği takdirde bildirim, olayın gerçekleştiği tarihten 
itibaren üç ay içinde verilir.

El Birliği Mülkiyetinde ve Paylı Mülkiyette Bildirim
El birliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi ayrı 
ayrı bildirimde de bulunabilir. Bu takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden his-
sedarların sayısına göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.

Paylı mülkiyet hâlinde ise bildirim ayrı ayrı verilir. Bu durumda maliklerin her biri, 
paylı mülkiyet konusuna giren emlağın tamamına ait bilgileri bildirimlerinde gösterir ve 
kendi pay oranlarıyla bu paya isabet eden vergi değerini de belli eder.

Bildirimin Verileceği Yer ve Bildirimde Bulunmamanın Sonucu
İlke olarak emlak vergisi bildirimi, emlağın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. 
“Belediye” deyimi, büyük şehir belediye örgütü bulunan yerlerde ilçe belediyelerini, diğer 
il ve ilçelerde bu il ve ilçelerdeki belediyeleri, il ve ilçe merkezi olmayan yerlerde ise kasaba 
belediyelerini ifade eder.

Emlak vergisi bildirimi, emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye verilir.

Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması hâlinde belediye ve mü-
cavir alan sınırları dışında bulunan bina ve araziye ait emlak vergisini tarha yetkili olacak 
belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir. Bu durumda bildirimlerin de vali tarafından 
belirlenecek belediyelere yapılması gerekir. Bilindiği gibi belediye ve mücavir alan sınırları 
dışında bulunmakla birlikte ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arazi ve 
arsalar ile arsa sayılacak parsellenmemiş araziler emlak vergisi muafiyetinden yararlana-
mazlar. İşte, söz konusu emlak için bildirim verilmesi gerektiğinde bildirimin yapılacağı 
belediye konusunda tereddütler doğabilir. Bu gibi durumlarda bildirimin verileceği bele-
diyeyi belirleme yetkisi valilere ait olacaktır (EVK. m. 11 ve 21).

Bildirimin süresinde verilmemesi hâlinde vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta 
her yıla ilişkin vergi değeri, vergi değerinin belirlenmesini düzenleyen 29. madde hükmü 
dikkate alınarak hesaplanır.

Ödeme Süresi
Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksitin ödenme zamanı mart, nisan veya 
mayıs ayları, ikinci taksitin ödenme zamanıysa kasım ayıdır. Maliye Bakanlığının ödeme 
aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirme yetkisi vardır.

Emlak vergisinin birinci taksiti mart-nisan-mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayında 
ödenir.

Kanunlar veya kamu düzenine ilişkin diğer mevzuat gereğince tasarrufu kısıtlanan 
bina, arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. 
Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamaların neler olduğu Tasarrufu Kısıtlanan Bina, 
Arsa Ve Arazi Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 17.11.1986) ile düzenlenmiştir. Örnek 
vermek gerekirse İmar planlarında resmî yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, 
otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazaryeri, hal, mezbaha ve benzeri kamu hizmetleri-
ne ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı 
değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır.
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Kısıtlamanın kaldırılması hâlinde kaldırılma tarihini izleyen bütçe yılından itibaren 
emlağın vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve ara-
zinin satılması, kamulaştırılması veya bağış yoluyla devir ve temliki hâlinde tahsilat za-
man aşımı içindeki yıllara ait tecil edilmiş bulunan 9/10 oranındaki vergi tahsil edilebilir 
hâle gelecektir.

Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara 
ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan zincirleme olarak 
sorumlu tutulurlar. Devralanın ödemek zorunda kaldığı vergi için mükellefe rücu hakkı 
vardır (EVK. m.30/son).

Emlak Vergisinde Zaman Aşımı
Zaman aşımı, vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biridir. İlke olarak, vergi idaresinin 
(emlak vergisi bakımından belediye idaresinin) vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 
tarihi izleyen yıldan itibaren en geç beş yıl içinde vergiyi tarh etmesi gerekir. Bu süre için-
de tarh ve tebliğ edilmeyen vergi zaman aşımına uğrar. Tarh zaman aşımı dediğimiz bu 
sürenin dolmasından sonra ilgili idarenin vergi tarh etme yetkisi ortadan kalkar.

Ancak Emlak Vergisi Kanunu zaman aşımı süresinin başlangıç tarihi olarak vergiyi 
doğuran olay yerine, bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi 
izleyen yılı esas almıştır. Diğer bir deyişle bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve ce-
zalarında zamana şımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği 
tarihi izleyen yılın başından itibaren başlar. Zaman aşımı süresinin işlemeye başlamasının 
bina ve arazinin bildirim dışı kaldığının idarece öğrenilmesine bağlanması, uygulama-
da emlak vergisi bakımından fiilen zaman aşımının işlememesi sonucunu doğuracaktır. 
Çünkü idarenin bina ve arazinin bildirim dışı kaldığını öğrendiğini ispatlama yükü mü-
kellefe aittir. Bunu kanıtlamak ise bir hayli güçtür.

Ferağ: Bir mülkü başkasına 
bırakma, başkasının üstüne 
geçirme.
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Özet
Emlak vergisinin varlık sebebini ve temel özelliklerini 
açıklamak
 Emlak vergisi, Türk vergi sistemi içinde yer alan 
önemli bir servet vergisidir. Emlak vergisi en eski ve 
en yaygın vergilerden biridir. Sürekli ve özel nitelikte-
ki bir servet vergisi olan bu verginin yönetimi çoğun-
lukla yerel yönetimlere bırakılmıştır. Esas itibarıyla 
yerel yönetimler için önemli bir gelir kaynağı olan 
emlak vergisinden elde edilen gelir, diğer vergilere 
göre daha düşüktür. Türkiye’ de toplanan tüm vergi 
gelirleri içindeki payı düşük olmakla birlikte milyon-
larca mükellefi ilgilendirmesi bakımından bilinmesi 
gereken önemli bir vergi türüdür.

 Vergi sistemimizde emlak vergisinin varlık nedenini 
üç olguya dayanarak açıklamak mümkündür; Birin-
cisi emlak vergisi, bütün diğer vergiler gibi az ya da 
çok belediyelerin gelir ihtiyacına cevap veren bir ver-
gidir. Sürekli yeni finansman kaynaklarının arandığı 
bir ortamda politikacıların böyle bir kaynaktan vaz-
geçemeyecekleri düşünülebilir. İkincisi, emlak vergisi 
eski bir vergidir. Bu yüzden mükellefler bu vergiye 
alışmıştır. Bu da vergiye yönelik tepkileri azaltması 
bakımından uygulamayı kolaylaştıran bir faktördür. 
Üçüncüsü ise vergi konusunu gizlemenin zorluğu ne-
deniyle idari açıdan bu vergiyi uygulamanın bir başka 
kolaylık olmasıdır. Bütün bunlar emlak vergisini cazip 
kılmaktadır. Emlak vergisini uygulamada önemli kı-
lan bir başka sebep de şudur: Emlak vergisi miktarını 
hesaplamada esas alınan vergi değeri, aynı zamanda 
tapu harçlarının, veraset ve intikal vergisinin ve kira 
gelirleri bakımından göz önünde tutulan emsal kira 
bedelinin hesaplanmasında da kullanılmaktadır.

 Emlak vergisi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde 
bulunan bina, arsa ve araziden alınan hasılatı ve yö-
netimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış, sürekli, 
objektif ve özel nitelikte bir servet vergisidir. 

 Emlak vergisi objektif nitelikte bir vergidir. Subjektif-
lik yani kişisellik unsurları olan gelir ya da servetin 
toplanması ve artan oranlı tarife uygulanması gibi 
hususları içermemektedir. Objektif nitelikteki emlak 
vergisinde gayrimenkuller dolayısıyla ödenen vergi-
den, bu varlıkların neden olduğu borçlar için hiçbir 
ayarlama ve indirim yapılmasına izin verilmediği gibi 
yükümlülerin kişisel ve ailevi durumları da dikkate 
alınmamaktadır. Ayrıca emlak vergisinde tek oran 
uygulanmaktadır. Vergi oranı mükellefin kişisel du-
rumuna göre değil, vergiye konu gayrimenkullerin 
türüne göre değişiklik göstermektedir. 

 Emlak vergisi kapsam bakımından özel bir servet ver-
gisidir. Verginin adından da anlaşıldığı üzere, konu 
unsuru servetin tamamı değil sadece arsa, arazi ve 
bina kavramlarını içeren gayrimenkullerdir. 

 Emlak vergisi mükellef sayısı dikkate alındığında ha-
sılatı ve yönetimi yerel yönetimlere bırakılmış olan 
önemli bir vergidir. Emlak vergisi niteliği ve yapısı 
itibarıyla yerel bir vergi olarak uygulamaya oldukça 
elverişli bir vergi olduğundan hemen hemen tüm ül-
kelerde genel eğilim emlak vergilerinin yerel nitelikte 
bir vergi özelliğine sahip olması yönündedir. Emlak 
vergisinin mükellefi, genel olarak bina ve arazinin 
maliki, intifa hakkı varsa bu hakkın sahibi, bunlar 
yoksa bina ve araziyi malik gibi kullananlardır. 

 Emlak Vergisi Kanunu’ nun içeriğine bakıldığında, 
gelir ve harcamalar üzerinden alınan diğer vergiler-
den farklı olarak bu vergi kanununda iki ayrı verginin 
düzenlendiği görülmektedir. Emlak Vergisi Kanunu 
başlığı altında bina vergisi ve arazi olmak üzere iki 
ayrı vergiye yer verilmiştir. Başka bir ifadeyle Emlak 
Vergisi Kanunu konu unsurunu oluşturan gayrimen-
kulleri ikili bir ayrım çerçevesinde ele almakta ve 
binalar ile arsa ve arazileri birbirinden ayırmaktadır. 
Ancak her iki vergiye ilişkin düzenlemeler büyük öl-
çüde bir bütünlüğe sahiptir. Bu ayrım çerçevesinde 
Emlak Vergisi Kanunu üç kısımdan oluşmaktadır. Bi-
rinci kısımda bina vergisine ilişkin hükümler, ikinci 
kısımda arazi vergisine ilişkin hükümler, üçüncü kı-
sımda ise bina vergisi ve arazi vergisine ilişkin ortak 
hükümler yer almaktadır.

Bina vergisini değerlendirmek
 Bina vergisinin konusuna Türkiye’ de bulunan ve sabit 
inşaat niteliğini taşıyan her türlü bina girer. Mükellef, 
binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de 
yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerdir.

 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bi-
nalar, ilke olarak emlak vergisinden muaftır. Bunun 
dışında, genel olarak çeşitli kamu binalarına sürekli 
muafiyet tanınmıştır.

 Bina vergisinin matrahı, binanın vergi değeridir. Ora-
nı konutlarda ‰ 1, diğer binalarda ‰ 2’ dir. Büyük-
şehir	belediyelerinde	bu	oranlar	%100	artırılarak	uy-
gulanır.

1

2
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Arazi vergisini değerlendirmek
 Arazi vergisinin konusuna ise Türkiye sınırları içinde 
bulunan arazi ve arsalar girer. Belediye sınırları içinde 
belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.

 Arazi vergisini arazinin maliki, varsa intifa hakkı 
sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler 
öder.

 Kamu idarelerine ait arazi ve arsalara sürekli muafiyet 
tanınmıştır. Bazı arazilere de belli koşullar çerçeve-
sinde geçici muafiyet getirilmiştir. Örneğin, orman 
hâline getirmek amacıyla ağaçlandırılan arazilerde 50 
yıl; üzerinde tarım yapılamayan arazilerin yeniden ta-
rıma elverişli hâle getirilmesinde 10 yıllık bir muafiyet 
söz konusudur.

 Arazi vergisinin oranı ‰ 1, arsalardaysa ‰ 3’ tür. 
Büyükşehir	 belediyesi	 sınırlarında	 bu	 oranlar	 %100	
artırımlı uygulanır.

Bina ve arazi vergileri uygulamasında göz önünde 
tutulan ortak hükümleri açıklamak
 Bina ve arazi vergileri uygulamasında göz önünde tu-
tulan ortak hükümler bildirim verme, ödeme süresi 
ve zamana şımı konularına ilişkindir. 

 Vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması 
hâlinde emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. 
Bildirim, kural olarak, değişikliğin gerçekleştiği bütçe 
yılı içerisinde verilir. Yeni inşa edilen binalar için de 
inşaatın sona erdiği veya fiilen kullanılmaya başlan-
dığı yıl içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. Vergi, 
bildirimin verildiği yılı izleyen yılın ocak ayı içinde 
tahakkuk eder.

 Emlak vergisi, birinci taksiti mart-nisan-mayıs ayla-
rında, ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki 
eşit taksitte ödenir.

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. I.      Bina vergisi

II. Arazi vergisi
III. Veraset ve intikal vergisi
IV. Yazlık vergisi

Emlak Vergisi Kanunu yukarıdaki vergilerden hangilerini 
kapsamına almaktadır?

a. Yalnızca I
b. I ve II
c. I ve IV
d. I, II ve III
e. I, II, III ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi Emlak Vergisi Kanununa göre, 
“bina” terimi kapsamına girmez?

a. Gecekondular
b. Kerpiç evler
c. Prefabrik evler
d. Çadırlar
e. Fabrika binaları

3. Kanunla kurulmuş üniversitelere ait binaların emlak 
vergisi karşısındaki durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

a. Binalar için öngörülmüş genel oranın yarısı uygula-
nır.

b. Herhangi bir ayrıcalık öngörülmemiştir.
c. Vergiden muaftırlar.
d. Vergiye tabidir, ancak tahsil kolaylıkları getirilmiştir.
e. Kiraya verilmemek koşuluyla vergiden muaftırlar.

4. Konut olarak kullanılan binaların vergi değerinin ne ka-
darı vergiden muaftır?

a. 1/2’ si
b. 1/3’ ü
c. 1/4’ ü
d. 1/5’ i
e. 1/6’ sı

5. Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerine ta-
nınan geçici muafiyetin süresi kaç yıldır?

a. 1
b. 3
c. 5
d. 7
e. 10

6. İşyerlerinde bina vergisinin oranı, ilke olarak, binde 
kaçtır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

7. Bir araziye elbirliğiyle mülkiyet halinde malik olanlar 
arazi vergisinden ne şekilde sorumludurlar?

a. Hisseleri oranında
b. Her biri verginin tamamından müteselsilen
c. Eşit miktarlarda
d. Eşit oranlarda
e. Yarı yarıya

8. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölge-
leri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği ka-
bul edilen arazi ne zamana kadar emlak vergisinden muaftır? 

a. 10 yıl
b. 20 yıl
c. 30 yıl
d. Süresiz
e. Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe 

kadar

9. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi belediye ve mücavir 
alan sınırları dışında bulunan ve işyeri olarak kullandıkları 
arazi ve arsa için emlak vergisi ödemek zorunda değildir?

a. Birinci sınıf tüccarlar
b. İkinci sınıf tüccarlar
c. Basit usule tabi olanlar
d. Anonim şirketler
e. Limitet şirketler

10. Büyük şehir belediyesi sınırları içinde bulunan konutlar 
için uygulanan emlak vergisi oranı binde kaçtır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6
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Yaşamın İçinden 1

GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ VERGİLER YAŞANTIMI-
ZIN ADETA BİR PARÇASI
TÜRKİYE’ de 23 milyon “Emlak Vergisi mükellefi” var. Buna 
göre, neredeyse her ailenin, bir ya da bir kaç gayrimenkulleri 
nedeniyle Emlak Vergisi ile ilişkisi var.
Olay Emlak Vergisi ile bitmiyor.
Gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen “gayrimenkul 
sermaye iradı” nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısında 
“olağanüstü artış” var. Örneğin gelir vergisi ve KDV mükelle-
fi, 10 yıl öncesine kıyasla azalırken, kira geliri beyan edenle-
rin sayısı yaklaşık yüzde 300 arttı.
Ev ya da başka gayrimenkulün satışından elde edilen “değer 
artışı kazancı” nedeniyle ödenecek olan “Gelir Vergisi”, ölüm 
veya bağış nedeniyle ödenen “Veraset ve İntikal Vergisi”, 
gayrimenkul alımında ödenen KDV, alım-satımda ödenen 
“Tapu harçları”, önem arz ediyor. Ayrıca, şirketlerin gayri-
menkul alımı-satımı nedeniyle ortaya çıkan vergiler, “koo-
peratif ” yoluyla edinilen konutlar, üyeliğin devri, inşaatın 
tamamlanması, kura çekimi, konutların üyelere dağıtımı ve 
tapu işlemleri, şirketlerin edindiği “gayrimenkuller”, bunla-
rın kiralanması ve satışındaki vergiler ve “vergi avantajları” 
yönüyle olaya baktığımızda, gayrimenkullerle ilgili konular 
neredeyse herkesi ilgilendiriyor.
Beş gün devam edecek olan bu dizide yukarıdaki konular, 
değişik yönleriyle açıklanacak, özellikli durumlara yer veri-
lecek. Daha sonra da sorularınız yanıtlanacak.
Sıfır oranlı emlak vergisi için ‘evde bizzat oturma’ şartı var mı?
İndirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmek 
için konutta “bizzat oturma” koşulu aranmıyor.
Bu nedenle, sahip olduğu tek konutu kiraya verip, başka bir 
konutta kira ile oturanlar da diğer koşulları taşımaları halin-
de, emlak vergisi ödemezler.
Konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı tebliğ ile;
“indirimli vergi oranının uygulanması için konutta “bizzat 
oturma” koşulu aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduk-
ları tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşı-
maları kaydıyla, indirimli vergi oranından yararlanabilirler” 
şeklinde açıklama yapmıştır (Bkz. 31 Aralık 2003 tarih ve 
25333 sayılı üçüncü mükerrer baskı Resmi Gazete’ de yayın-
lanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği).
Uygulamada bazı belediyelerin, evini kiraya verip kendisi ki-
rada oturan emekli, ev hanımı ve işsizleri “sıfır oranlı” emlak 
vergisinden yararlandırmadıklarına rastlanabiliyor. Bu du-
rumda olanların ilgili belediyeye, yukarıdaki tebliği de belirt-
mek suretiyle, “düzeltme” başvurusu yapmalarında yarar var.

Emekliye, ev hanımına, işsize ve engelliye ‘sıfır emlak vergisi’ 
avantajı var
SIFIR oranlı emlak vergisi avantajı, 10 milyon civarında 
emekli, ev hanımı, işsiz ve engelli vatandaşlarımızı yakından 
ilgilendiriyor.
Çok kişinin farkında olmadığı bu avantajdan yararlanabil-
mek için bazı koşullar aranıyor.
Kimler yararlanabiliyor?
1. Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumla-

rından, örneğin SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve TC Emek-
li Sandığı’ ndan (4/c) aldıkları emekli aylığından ibaret 
olanlar ile bunların dul ve yetimleri,

2. Hiç bir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
3. Gaziler,
4. Engelliler,
5. Şehitlerin dul ve yetimleri, 
“indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi” uygulamasından ya-
rarlanabiliyorlar.
200 m2 ve tek konut koşulu
İndirimli yani “sıfır oranlı” emlak (bina) vergisi avantajın-
dan, Türkiye sınırları içinde;
1. Brüt alanı 200 m2’ yi aşmayan,
2. Tek konuta sahip olanlar (intifa hakkına sahip olunması 

dahil),
yararlanabiliyorlar.
Bildirimde bulunmak gerekiyor
Konutu nedeniyle, “sıfır oranlı emlak vergisi” avantajından 
yararlanmak isteyenlerden;
- Hiçbir geliri olmayanların, “Hiçbir Geliri Olmadığını 

Belgeleyenlerin Tek Meskenine Ait Form” ile “Hiçbir 
Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt 
Belgesi”ni,

- Emekliler ile bunların dul ve yetimlerinin “Tek Meskeni 
Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form”u,

- Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin “Tek Meske-
ni Olan Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait 
Form”u,

- Özürlülerin ise “Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndi-
rimli Bina Vergisi Formu” ile “Sağlık Kurulu Raporu”nu

ilgili belediyeye vermeleri gerekmektedir.
Bildirim formları belediyelerden “ücretsiz” olarak temin edi-
lebileceği gibi http://www.gib.gov.tr/ adresinden de indirile-
bilir.
Söz konusu taahhüt belgesi veya formları daha önceki yıl-
larda vermiş olup, durumlarında değişiklik olmayanların, 
izleyen yıllarda tekrar taahhütname veya form vermeleri ge-
rekmiyor.
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Faiz ve repo 23 bin TL’ yi geçerse vergi var
Emekliler, ev hanımları ve işsizlerin 2011 yılında 23 bin TL’ yi 
aşan menkul sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz tevdiat 
hesabı faizi, fon payı geliri vb.) geliri varsa, 2012 yılında sıfır 
oranlı emlak vergisinden yararlanamazlar. Altındaysa yarar-
lanırlar (Bkz. 45 No.lu Emlak Vergisi Tebliği). 
Bu tutar 2013 yılı için 25 bin TL olarak uygulanacak.
2012’ de emekli olana “sıfır vergi” 2013’ de başlar
Yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları yılın emlak vergi-
sini öderler.
Emekliler; gerekli koşulları taşımaları ve bildirimde bulun-
maları halinde, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itiba-
ren, sahip oldukları “bir konut” nedeniyle emlak vergisi öde-
mezler.
2012’ de satılan evin emlak vergisini kim ödeyecek?
Alan kişi, 1 lira dahi emlak vergisi ödemeyecek.
2012 yılında örneğin Ocak ayında evini satan kişi, Mayıs 
2012’ de ve Kasım 2012’ de, sattığı evin emlak vergisinin ta-
mamını ödeyecek!
Alan kişi ise, 2013 yılından itibaren emlak vergisi ödemeye 
başlayacak
Emeklinin iki evi varsa biri mi muaf?
Hayır, ikisi de emlak vergisine tabi.
Bir evi olsaydı, koşulları taşımasına bağlı olarak, emlak ver-
gisi ödemeyecekti.
Emlak vergisinde iki yarım bir tam etmiyor
Emlak Vergisi uygulamasında; emekli, işsiz, ev hanımı ve en-
gelli açısından, iki yarım bir tam etmiyor.
ÖRNEK: Emekli Nuri Bey’ in 1/2 hisse ile maliki olduğu, her 
biri 90 m2 iki evi vardır. Bu durumda Nuri Bey, “sıfır oranlı” 
emlak vergisinden yararlanamaz ve her iki evi için de emlak 
vergisi öder.
Emekli olup çalışan ekrem bey vergi ödeyecek
Emekli olduktan sonra, ücretli ya da kendi adına bağımsız 
olarak çalışanlar, indirimli “sıfır oranlı” emlak vergisinden 
yararlanamazlar.
Bu nedenle, 140 m2’ lik bir konutu olan Ekrem Bey, emekli 
olduktan sonra çalıştığı için emlak vergisi ödemeye devam 
edecek.
Ancak engellilerin durumu farklı. Engelliler, emekli olduktan 
sonra çalışsalar dahi birden fazla konutu olmadığında, emlak 
vergisi ödemezler.

Evi olan üniversite öğrencisine emlak vergisi yok
ÖĞRENCİLER de hiç bir geliri olmayanlar sınıfına dahil ol-
dukları için 200 m2’ yi aşmayan bir evleri varsa, emlak vergisi 
ödemezler.
ÖRNEK: Gazi Üniversitesi’ nde öğrenci olan Arda’ ya, baba-
sından 130 m2 bir ev miras kalmıştır. Arda bu evde annesi ile 
birlikte oturmaktadır.
Arda, üniversite öğrencisi olduğu için geliri yoktur. Evi de 
200 m2’ nin altında olduğundan, emlak vergisi ödemeyecektir.
Kocasından harçlık alan fatma hanım’ a “geliri var” denile-
meyecek
Emlak vergisi uygulaması bakımından ev hanımları, hiç bir 
geliri olmayanlar sınıfına dahil edilir. Brüt alanı 200 m2’ yi 
aşmayan bir evi varsa emlak vergisi ödemez.
Bu nedenle, Fatma Hanım’ ın eşinin çalışması ve mutfak 
masrafı, evin diğer ihtiyaçları ve alış veriş yapması için ona 
düzenli olarak para vermesi, Fatma Hanım’ ın “geliri olduğu” 
anlamına gelmez.
2012’ de Bedriye Teyze’ nin emlak vergisi yüzde kaç arttı?
BEDRİYE Teyze’ nin İstanbul’ da bir evi, Bodrum’ da da yaz-
lığı var.
Yılın sekiz ayı İstanbul’ da, dört ayı da Bodrum’ da kalıyor. 
Yazın torunları da geldiği için çok mutlu oluyor.
Bedriye Teyze bu yıl emlak vergisi yönünden biraz şanssız!
Nedenine gelince, her yıl evinin emlak vergisi değeri, “ye-
niden değerleme oranının yarısı kadar” artıyordu. 2012’ de 
Bakanlar Kurulu olaya müdahale etti ve evlerinin değeri 
“yeniden değerleme oranının tamamı kadar” artırıldı. Böyle 
olunca, ödeyeceği vergideki artış da beklentisinin üzerinde 
oldu.
Buna göre, Bedriye Teyze de dahil Türkiye’ deki tüm gayri-
menkullerin emlak vergisi hesaplamasına esas değeri “yüzde 
10,26 oranında” arttı. 
Özellikli bazı durumlar dışında, 2012’ de ödenecek emlak 
vergileri de yüzde 10,26 oranında arttı.

Kaynak: Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Hürriyet Gazetesi - 
15.05.2012.
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Yaşamın İçinden 2

Ödedikleri emlak vergisini nasıl geri alabilirler
Dünkü yazımızda; emekliler, ev hanımları, işsizler ve engel-
lilerin, hangi koşullara emlak vergisi ödemeyeceğini açıkla-
mıştık. Hemen ardından da bu avantajdan yararlanacak olan-
ların, nereye ve nasıl bildirimde bulunacaklarını belirtmiştik.
Çok kişi vergi konularını yeterince bilmediğinden, belediye-
ler de vatandaşları “böyle bir yasal hakkınız var” diye bilgi-
lendirmediğinden, yüz binlerce hatta milyonlarca emekli, ev 
hanımı, işsiz ve engelli, bu avantajdan yararlanamıyorlar.
Farklı uygulamalar
Bu kesimin bir bölümü, kendilerine yasalarla tanınan sıfır 
oranlı emlak vergisinden yararlandırılmıyorlar.
Oysa bırakın yararlandırmayı, haksız yere daha önce tahsil 
ettikleri emlak vergisini de iade etmeleri gerekiyor. Emekli, 
ev hanımı ya da işsiz vatandaş, belediyeye gittiğinde “Yok 
böyle şey” diye savuşturuluyorlar. Ellerindeki gazete yazısını 
gösterenlere, “o yazı yanlış” diyorlar.
Bu kez okuyucu bize yazıyor;
“Hocam, falanca belediye sizin yazıya yanlış diyor. Ne ya-
palım?”
Hani Anadolu’da “hem suçlu hem güçlü” diye bir söz var ya 
aynen öyle.. Hem mevzuatı bilmiyorlar, hem de doğru yazıya 
“yanlış” diyorlar!..
Kime inanmak gerekiyor?
Ortada bir yasa maddesi, bir tebliğ ve Maliye Bakanlığı’ nın 
bir özelgesi varsa, bunlara itibar etmek gerekiyor. Olayımızda 
da bunların hepsi var.
Sözü uzatmadan sıralayalım.
1) Emlak Vergisi Kanunu Madde 8:
 Olayın yasal dayanağını açıklayan bu maddeye göre;

a) Hiç bir geliri olmayanlar (işsizler ve ev hanımları) 
ile geliri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumla-
rından aldıkları aylıktan ibaret bulunan emekliler ve 
(geliri olsa bile) engelliler,

b) Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’ yi geçmeyen tek 
meskene sahip olmaları halinde,

 bu meskenleri için sıfır oranlı vergi öderler.
2) 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği:
 Sıfır oranlı emlak vergisi uygulama esaslarını açıklayan 

tebliğ.
3) Maliye Bakanlığı’ nın 11 Nisan 2011 tarih 006.01-258 sa-

yılı Özelgesi:
Bu özelge ile indirimli bina vergisi oranından yararlanabil-
mek için verilecek bildirimde bir süre belirlenmediği ve söz 
konusu uygulamadan, “düzeltme zamanaşımı süresi” göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, geçmişe yönelik olarak ya-
rarlanılmasının mümkün olduğu açıklanıyor.

Bazı belediyeler, emeklilere ve ev hanımlarına “Eşinizin geliri 
var, yararlanamazsınız” diyorlar. Oysa Maliye Bakanlığı, 12 
Nisan 2011 Tarih ve EVK-2010-5-30 sayılı özelgesi ile “Eş ve 
çocuğun gelir veya meskene sahip olmasının, sıfır oranlı em-
lak vergisine engel teşkil etmediğini” açıkladı.
Ne yapmak gerekiyor?
Yukarıdaki açıklamalardan ve dayanağı olan yasa maddesi, 
genel tebliğ ve özelgelerden de fark edileceği gibi, konu çok 
açık ve net.
Emeklilerin 38 No.lu, ev hanımları ve işsizlerin de 44 No.lu 
Emlak Vergisi Tebliği’ nde yer alan, bir örneğini de belediye-
lerden ücretsiz alabilecekleri formları doldurup ilgili beledi-
yeye vermeleri gerekiyor.
Hemen ardından da ilgili belediyeden düzeltme yoluyla 
2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait ödedikleri emlak 
vergisinin iadesini talep etmeleri gerekiyor.
Belediyeler, bu iadeleri yapmak zorundalar. Çünkü ilgili yasa 
ve tebliğlerde ve bu işin patronu olan Maliye’ nin özelgesinde 
“vergileri iade edeceksin” deniliyor.
Yeni alınan evin 5 yıllık vergi muafiyeti var
KONUT olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 
emlak vergisi değerinin 1/4’ ü,
inşaatlarının sona erdiği yılı izleyen yıldan itibaren 5 yıl süre 
ile emlak vergisinden muaf oluyor (Emlak Vergisi Kanunu, 
Md.5).
Bu binaların el değiştirmesi halinde, yukarıdaki muaflık ka-
lan süre için de uygulanır.
ÖRNEK: Ahmet Bey, 2008 yılında inşaatı biten daireyi aynı 
yıl satın almış, 2011 yılında da Mehmet Bey’ e satmıştır.
Bu durumda, 
- Ahmet Bey için 2009, 2010 ve 2011 yıllarında evin emlak 

vergisi değerinin 1/4’ ü emlak vergisinden muaf olacak.
- Mehmet Bey ise 2012 ve 2013 yıllarında, 1/4’ lük muafi-

yetten yararlanabilecektir.
Geçmiş yılların emlak vergisi
Satın alınan gayrimenkulün emlak vergisi borçlarından, satı-
cı sorumlu olduğu gibi alıcı da sorumlu oluyor (Emlak Ver-
gisi Kanunu Md. 30/son). O nedenle gayrimenkul alırken, 
emlak vergisi borcu olup olmadığını araştırmakta fayda var.
Ayrıca, gayrimenkulün satıldığı yıla ait emlak vergisini satı-
cının ödemesi gerekiyor. Alıcının mükellefiyeti, bir sonraki 
yıl başlıyor.
Gayrimenkulün değeri ile kira geliri ilişkisi
KİRAYA verilen konut veya işyerinin, “emlak vergisi değeri” 
ile “beyan edilecek kira tutarı”
arasında bir ilişki var.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Gelir Vergisi Kanunu’ nun 73. maddesine göre, kiraya veri-
len gayrimenkuller örneğin konut ve dükkanlar için beyan 
edilmesi gereken en az kira “emsal kira bedeli” kadar olacak. 
Emsal kira bedeli ise, kiraya verilen gayrimenkulün emsal 
kira bedelinin yüzde 5’ i oluyor.
Bu tutarın altında kira beyan edilmesi durumunda, gayri-
menkulün emlak vergisi değerinin yüzde 5’ i üzerinden, “be-
yanı gereken kira tutarı” hesaplanıyor.
Konutlarda; anne-baba, kardeş, çocuk ve toruna bedelsiz ki-
ralama veya düşük bedelle kiralama mümkün. Ancak kayın-
valide, kayınpeder, amca, dayı, teyze, hala, görümce, baldız, 
bacanak gibi yakınlara veya arkadaşlara bedelsiz ya da düşük 
bedelle kiralama kabul edilmiyor. Bunlar için emlak vergisi 
değerinin yüzde 5’ i oranında kira beyanı isteniyor.
Ancak kiralanan gayrimenkulün işyeri olması durumunda, 
bedelsiz veya düşük bedelle kiralama hiç kimse için kabul 
edilmiyor (Emsal kira bedeli konusunda ayrıntılı açıklama 
ve örnek uygulamalar için 9 Mart 2012 tarihli yazımıza da 
bakılabilir).
Devre mülklerin emlak vergisi
Devre mülklerin emlak vergileri de ödenmek zorunda. Ör-
neğin 15 günlük bir devre mülk için hisse oranı 1/24 olaca-
ğından, emlak vergisinin hisseye isabet eden kısmı ödenmek 
durumunda.
Emeklinin yazlık evinin emlak vergisi
EMEKLİ, ev hanımı veya işsizlerin, yazlık evleri, dağ evleri 
veya ara sıra dinlenmek amacıyla gittikleri diğer evlerin em-
lak vergisi özellik taşıyor.
Ara sıra örneğin birkaç hafta veya birkaç aylığına dinlenmek 
amacıyla gidilen bu evler, indirimli yani “sıfır oranlı” emlak 
vergisinden yararlandırılmıyor.
Ancak bu evlerde yaz-kış sürekli oturulması durumunda, sı-
fır oranlı emlak vergisinden yararlanılabiliyor.

Kaynak: Şükrü KIZILOT, Hürriyet, 16 Mayıs 2012.

1. b Yanıtınız yanlış ise “Emlak Vergisine Giriş” ve “Em-
lak Vergisinin Temel Özellikleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise Bina Vergisinde “Verginin Konu-
su” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise Bina Vergisinde “Sürekli Muaf-
lıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise Bina Vergisinde “Geçici Muaflık-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise Bina Vergisinde “Geçici Muaflık-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise Bina Vergisinde “Vergi Oranı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise Arazi Vergisinde “Verginin Mü-
kellefi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise Arazi Vergisinde “Geçici Muaf-
lıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise Arazi Vergisinde “Sürekli Muaf-
lıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise Arazi Vergisinde “Vergi Oranı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Emlak vergisine konu gayrimenkullerin vergi değeri ilk ola-
rak veraset ve intikal vergisinde veraset yolu ya da ivazsız 
intikallerde intikale konu gayrimenkullerin vergi matrahı-
nın belirlenmesinde, ikinci olarak gelir vergisi kapsamında 
gayrimenkul sermaye iradına ilişkin emsal kira bedelinin 
hesaplanmasında (emsal kira bedelinin tespiti sırasında gay-
rimenkullerin	 vergi	 değerinin	 %	 5’	 i	 emsal	 kira	 bedelinin	
yıllık tutarı olarak dikkate alınmaktadır) ve son olarak da 
tapu harçlarının hesaplanmasında alt sınır olarak kullanıl-
maktadır. 

Sıra Sizde 2
Hiç kuşkusuz devre mülkler de bina vergisinin konusuna gi-
rer. Sonuçta onlar da binadır. Burada sorun aynı binaya çok 
sayıda kişinin belirli devreler itibarıyla malik olmasıdır. Bu 
sorun da her devre mülk sahibinin binanın toplam vergi de-
ğerinden payına düşen kısım itibariyle emlak vergisi ödemesi 
yoluyla çözümlenir. Örneğin, 15 günlük devre mülk tapusu-
na sahip bir kişi toplam emlak vergisinin 1/24’ ünü öder.
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Sıra Sizde 3
Karı-kocanın birlikte ev almaları durumunda ortaya çıkan 
mülkiyet şekli paylı mülkiyettir. Her birinin ayrı ayrı bildirim 
vermeleri ve vergilerini de ayrı ayrı payları oranında ödeme-
leri gerekir.

Sıra Sizde 4
Bir derneğin kamu yararına çalışan bir dernek sayılabilmesi 
için Cumhurbaşkanı tarafından bu niteliğinin kabul ve ilan 
edilmesi gerekir. Örneğin Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Verem Savaş Derneği gibi derneklerin kamu yararına çalışan 
derneklerden olduğu kabul edilmiştir.

Sıra Sizde 5
Yazlıklar belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunsa 
bile belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar-
dan oldukları için emlak vergisine tabidir.

Sıra Sizde 6
İnşaat 2012 yılında sona erdiğine göre izleyen yıldan itibaren 
geçici muafiyetten yararlanabilecektir. Diğer bir ifadeyle mü-
kellef 2013, 2014, 2015, 2016 ve son olarakta 2017 yılları için 
emlak vergisini binanın vergi değerinin tamamı üzerinden 
değil 3/4’ ü üzerinden hesaplayacaktır. Örneğin 2013 yılında 
vergi değerinin (vergi değeri 200.000T) 1/4’ ü olan 50.000T 
düşülecek ve emlak vergisi 150.000T üzerinden ödenecektir. 

Sıra Sizde 7
Deniz Yıldız’ a ait Amasya ilinde bulunan apartman daire-
sinin emlak vergisi matrahı 100.000T ise 100.000T x ‰ 1 = 
100T olacaktı. Çünkü büyükşehir belediyesi sınırları dışında 
bulunan ve konut olarak kullanılan binaların emlak vergisi 
oranı ‰ 1’ dir. 

Sıra Sizde 8
Maliye Bakanlığı 1 no’ lu Emlak Vergisi Sirkülerinde bu so-
ruyu şöyle cevaplamıştır: “Ticari işletmeye dâhil bir arazinin 
satılması hâlinde elde edilecek kazanç ile ticari işletmeye 
dâhil bir arazinin kiraya verilmesi hâlinde elde edilecek kira 
geliri, safi kazancın tespitinde hasılata dâhil edilmekte ve ti-
cari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmektedir. Bu ne-
denle ticari, sınai veya turistik bir işletmenin işlerinde bilfiil 
kullanılmasa dahi, işletmeye kayıtlı olup belediye ve mücavir 
alan sınırları dışında bulunan arazinin, arazi vergisine tabi 
tutulması gerekir.” 

Sıra Sizde 9
İlk olarak Eren Alp’ in payına düşen vergi değerini hesap-
layalım.	Eren	Alp	 arazinin	%	50’	 sine	 sahip	olduğuna	göre	
100.000T / 2 = 50.000T. Bu rakamdan istisna tutarını düşer-
sek 50.000 - 10.000 = 40.000T’ dir. Emre Kaan’ ın arazilerinin 
toplam değeri 200.000T + 50.000T = 250.000T, istisna mikta-
rını düştüğümüzde 250.000 - 10.000 = 240.000T’ dir. 

Sıra Sizde 10
Arsa ve arazi sahiplerinin ya da daha doğru bir deyişle ilgili 
mükelleflerin takdir komisyonlarının kararlarına karşı dava 
açma hakları yoktur. Dava hakkı sadece kanunda sayılan ki-
şilere aittir. Bu nedenle sözü edilen kişiler dava açma yoluna 
gitmezlerse takdir edilen değerlerin kesinleşeceğini söyleye-
biliriz. Takdir komisyonlarının arsa ve araziye ait birim değer 
tespitlerine karşı, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe mer-
kezlerindeki ticaret odaları, ziraat odaları ve ilgili mahalle 
ve köy muhtarlıkları ile belediyeler 15 gün içerisinde vergi 
mahkemesinde, vergi mahkemesi kararlarına karşı ise yine 
15 gün içinde Danıştayda dava açabilirler. Ancak Anayasa 
Mahkemesi 31.05.2012 tarihinde, Vergi Usul Kanunu’ nun 
Mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafının 
“Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine ka-
rar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve 
köy muhtarlıkları on beş gün içinde ilgili vergi mahkemesi 
nezdinde dava açabilirler.” biçimindeki birinci cümlesinin 
iptaline karar vermiştir. En son, 1 Ocak 2010 tarihinden 
geçerli olarak uygulanmak üzere 2009 yılında arsa ve arazi 
değer tespiti yapılmıştı. Bundan sonraki ilk değer tespiti ise 
1 Ocak 2014’ te geçerli olmak üzere 2013’ te yapılacak. Bu 
tarihe kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, 
arsa ve arazi değerlerine karşı oda ve borsalar ile muhtarlar 
tarafından dava açılamayacak. Takdir komisyonunun arsa ve 
arazilere ilişkin değer tespitlerine karşı dava açma hakkının 
olup olmayacağı ya da kimlerin dava açabileceği, Anayasa 
Mahkemesinin gerekçeli kararının açıklanması ve bunun 
üzerine bir yasal düzenlemenin yapılması sonrasında açık-
lığa kavuşacaktır. 
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Veraset ve intikal vergisinin genel özelliklerini açıklayabilecek,
Veraset ve intikal vergisine ilişkin vergi güvenlik önlemlerini açıklayabilecek,
Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin genel özellikleri açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler





Özel Vergi Hukuku II Veraset ve İntikal
•	 VERASET	VE	İNTİKAL	VERGİSİ	
•	 GENEL	OLARAK	MOTORLU	TAŞITLAR	
VERGİSİ	

•	 Miras
•	 Mirasçı
•	 Miras	Bırakan	(Muris)
•	 Miras	Payı	Vergisi
•	 Tereke	Vergisi

•	 Veraset	
•	 Bağış
•	 Kayıt	ve	Tescil
•	 Motor	Silindir	Hacmi
•	 Spesifik	Tarife

ÖZEL VERGİ HUKUKU II



VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Servet transferi işlemleri üzerinden alınan bu verginin kökeni, MÖ VII. yüzyılda Roma 
İmparatorluğu zamanına kadar uzanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ ndan Türkiye 
Cumhuriyeti’ ne intikal eden vergi sistemi içinde bu vergi yoktu. 1925 yılında aşar vergi-
sinin kaldırılması sonrasında yapılan vergi reformu ile 1926 yılında ilk defa uygulanmaya 
başlamıştır. Daha sonra 1956 yılında 7338 sayılı Kanun’ la yeniden düzenlenen Kanun, 
çok fazla değişiklik göstermeden günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir.

Veraset yoluyla meydana gelen intikalleri vergilendirmenin iki yöntemi vardır. Bun-
lardan birincisi, ölen kişinin terekesi henüz mirasçılarına geçmeden terekenin tamamı 
üzerinden artan oranlı olarak alınan tereke vergisidir. Diğeri ise miras payı vergisidir. 

Veraset ve intikal vergisinin (VİV) veraset vergisi ve intikal vergisi olmak üzere iki 
vergiden oluştuğu söylenebilir. Veraset vergisi, ölen bir kişiden başkalarına miras veya 
vasiyet yoluyla meydana gelen intikalleri vergilendirir. İntikal vergisi ise hayatta olan kişi-
ler arasında bağış yoluyla meydana gelen intikalleri vergilendirir. VİV Kanunu’ nda 1998 
yılında yapılan değişiklikler ile bazı şans oyunlarından, at yarışları vb. müşterek bahisler-
den, çekilişlerden, bilgi yarışmalarından, kazanılan ikramiyeler de (para ödülü, araba, ev 
eşyası vb.) VİV’ in kapsamına alınmıştır.

Verginin Konusu
VİV veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir kişiden diğer bir kişiye 
intikal eden mallar üzerinden alınır. Buradaki “mallar” tabiri, menkul ve gayrimenkul 
malları, paraları, hak ve alacakları (mamelek) ifade eder. Veraset yoluyla intikal; miras, 
vasiyet ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflar şeklinde vuku bulan intikaller an-
lamına gelmektedir.

VİV Kanunu bir karşılık ödenmeden iktisap edilen malları vergilendirmeyi amaçla-
mıştır. Ancak buradan her türlü ivazsız intikallerin bu verginin konusuna gireceği anla-
mı çıkartılmamalıdır. Örneğin bir zarar karşılığında alınan maddi ve manevi tazminatlar, 
şart-ı ceza olarak tahsil edilen paralar bu verginin konusuna girmez.

VİV’ in konusu esas olarak kanunun birinci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 
•	 Türkiye	Cumhuriyeti	uyruğunda	bulunan	şahıslara	ait	mallar	ile	Türkiye’	de	bu-

lunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir başka yolla ivazsız bir tarzda bir 
şahıstan diğer şahsa intikali VİV’ e tabidir.

Bu vergi, Türk uyruğunda bulunan şahısların yabancı ülkelerde aynı yollardan iktisap 
edecekleri malları da kapsar.

Veraset ve İntikal

Tereke Vergisi: Ölen kişinin 
terekesi mirasçılara geçmeden ve 
terekenin bütünlüğü bozulmadan 
alınan bir vergidir. Bu vergi 
mirasçıların ölen kişiyle hısımlık 
dereceleri, kişisel ve ailevi 
özellikleri dikkate alınmadığından 
objektif bir servet vergisidir.

Miras Payı Vergisi: Ölüm 
dolayısıyla mirasçılara intikal eden 
miras paylarının vergilendirildiği 
subjektif bir servet vergisidir. VİV’ 
in boşluklarını doldurmak için 
kabul edildiğinden telafi edici 
bir vergi olarak nitelenebilir. 
Ülkemizde uygulanan VİV bu tipte 
bir vergidir. 
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Bu durumda VİV’ in verginin konusuna giren işlemlerde, hem “mülkilik” (malların 
bulunduğu ülke)hem de “şahsilik” (malların sahibi olan kişinin uyruğu ve/veya hangi ül-
kenin mukimi olduğu) ilkelerinin esas alındığı tespitini yapabiliriz.

Ancak bu durumun bir istisnası olarak T.C. uyruğundaki bir kişiye ait yabancı ülke-
lerde bulunan malların Türkiye’ de ikametgâhı bulunmayan yabancı kişilere intikali VİV’ 
nin konusu dışında tutulacak ve vergiye tabi olmayacaktır.

T.C. uyruğunda bulunan Ahmet Bey, Alman uyruklu eşiyle Almanya’ da ikamet etmektedir. 
Ahmet Bey vefat ettiği zaman, Almanya’ da bulunan malları eşine intikal ederse VİV bakı-
mından nasıl bir sonuç doğar?

Verginin Mükellefi
VİV’ in mükellefi kendisine veraset yoluyla ya da diğer şekillerde ivazsız olarak mal intikal 
eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Burada gerçek kişilerin vergi mükellefiyeti ile ilgili önemli bir hukuki kavramı hatırla-
mak yerinde olacaktır. VUK’ un 8 inci maddesine göre mükellef, vergi kanunlarına göre 
kendisine vergi borcu düşen gerçekveya tüzelkişidir.

Vergi ehliyeti konusunda ise VUK’ un 9 uncu maddesi “Mükellefiyet ve vergi sorum-
luluğu için kanuni ehliyet şart değildir.” şeklinde düzenlenmiştir. Buradan anlaşılması ge-
reken, küçüklerin veya kısıtlıların da vergi mükellefi olabileceğidir. Dolayısıyla reşit olma-
yan küçük bir çocuğun anne veya babasının ölümü dolayısıyla miras kalmış ise bu küçük 
çocuk VİV’ in mükellefi olacaktır. Ancak vergi ödevlerini kendisine atanan bir kanuni 
temsilci yerine getirecektir.

Burada veraset yoluyla intikal ile ilgili Medeni Hukuk’ ta yer alan bazı önemli düzen-
lemeleri ele almak yararlı olacaktır.

Veraset ilamı, ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin kanuni mirasçılarını ve mi-
rastaki paylarını gösteren; aksi sabit oluncaya kadar geçerli mahkeme kararıdır. Bu kara-
rı sulh hukuk mahkemeleri verir. Medeni Kanun miras hükümlerine göre; eş, çocuklar, 
alt soy ve onların alt soyları, anne, baba ve onların alt soyları, büyükanne, büyükbabalar, 
onların alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi 
çocuklar gibidir), evlatlıklar ve onların alt soyu kanuni mirasçı sayılır.

Sağ kalan eşin mirastan alacağı pay, birlikte mirasçı olduğu kişilere göre değişiklik 
göstermektedir: Buna göre sağ kalan eş;

•	 Miras	bırakanın	altsoyu	ile	birlikte	mirasçı	olursa	mirasın	dörtte	biri,
•	 Miras	bırakanın	ana	ve	baba	zümresiyle	birlikte	mirasçı	olursa	mirasın	yarısı,
•	 Miras	bırakanın	büyük	ana	ve	büyük	babaları	ve	onların	çocukları	ile	birlikte	mi-

rasçı olursa mirasın dörtte üçü; bunlar da yoksa mirasın tamamı için mirasçı olur.
Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, mal varlığının tamamında ya 

da bir kısmında, vasiyetname veya miras sözleşmesi ile tasarrufta bulunabilir. Örneğin, 
mirasın tamamı veya belirli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabileceği 
gibi; mirasçı olarak atamaksızın, bir kimseye belirli bir mal bırakarak da ona miras hakkı 
kazandırabilir. Şüphesiz, bu şekilde mal edinen kişilerin de kanuni mirasçılar gibi VİV’ in 
mükellefi olması gerekir.

Mirası reddetmek isteyen kişiler yasal süre olan 3 ay içerisinde ilgili mahkemeye mü-
racaat edebilir. Mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası ise devlete kalır.

Mükellefiyetin Başlangıcı
VİV mükellefiyeti beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için be-
yanname tarihinde başlamaktadır. Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyan-

1
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name verilmeyen hâllerde ise mükellefiyet, intikal eden malların idarece tespit olunduğu 
tarihte başlar. Bu durum Vergi Usul Kanunu’ nda belirlenen tarh zaman aşımının hesap-
lanmasına bir istisna teşkil etmektedir. Normal olarak tarh zaman aşımı vergi alacağının 
doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren başlarken VİV bakımından tarh 
zaman aşımı, intikal eden malların idarece tespit olunduğu takvim yılını izleyen yılın ba-
şından itibaren başlar.

Terekenin tahriri, defter tutma veya resmî tasfiye hâllerinde mahkemece bu işlemlerin 
tamamlandığı edildiği tarihte başlar.

Gaibin Zuhuru

Gaip Mirasçının Zuhuru 
Mirasçılar mirası paylaşılıp VİV beyannamesi verildikten sonra gaip mirasçının zuhur et-
mesi hâlinde; daha önce mirasçılar adına tahakkuk eden VİV’ in düzeltilmesi gerekebilir. 
Bu takdirde zuhur eden mirasçının vereceği beyannameye veya vergi dairesince yapılacak 
yoklamaya göre belirlenecek matrah üzerinden gerekli düzeltme yapılır. Yani VİV zuhur 
eden mirasçının ödemesi gereken tutara göre diğer mirasçılar bakımından düzeltilir.

Gaip Murisin Zuhuru
Gaip murisin malları, gaipliğine karar verildikten sonra paylaşılmış olabilir. Ancak muris 
zuhur ettiği takdirde, nüfustaki kaydın silinmesinden sonra, mallarını geri alabilir. Bu du-
rumda mirasçılar tarafından malların intikali sebebiyle daha önce ödenmiş olan vergiler 
talep üzerine mükelleflere geri verilir. Henüz vadesi gelmemiş vergiler varsa bunlar da 
düzeltme yoluyla terkin edilir.

Mirasçılıkları Hükmen Sabit Olanlar
Mirasın bölüşümü mirasçılar arasında zaman zaman bazı ihtilaflara da sebep olabilmekte-
dir. Gerçekte hak sahibi olmayan kişilerin de mirasçılık iddialarında bulunduğu durumlar 
görülebilmektedir. Dolayısıyla miras davaları genellikle hak sahiplerinin miras paylarının 
kendilerine verilmesi yönünde olduğu söylenebilir. Bazen de mirasçılar murisin ölümün-
den çok sonra haberdar olmaktadır. Bu gibi hâllerde mahkeme tarafından bazı kişilerin 
mirasçılıklarına sonradan karar verilebilir. VİV Kanunu’ nun 22 nci maddesinde şu hü-
küm yer almıştır: “Veraset ve intikal vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi ve-
renden başka bir şahsa ait olduğu mahkeme kararıyla sabit olur ve ilamın katileşmesinden 
sonra bir sene içinde müracaat edilirse fazla alınan vergi, verene iade ve hakiki mükellef-
ten tahsil olunur.”

Bu hükmün iki şekilde sonuç doğurması muhtemeldir: Birincisi, daha önceki miras 
paylaşımına göre vergilendirme yapıldıktan sonra mahkeme tarafından mirasçılığına 
hükmen karar verilen kişi için mükellefiyet doğarken önceki miras paylaşımına göre vergi 
ödeyen mükelleflerin vergilerinin de düzeltilmesi gerekecektir. Ödeme ve düzeltme iş-
lemleri için mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde vergi dairesine 
müracaat edilmesi gerekir.

Vergiyi Doğuran Olay
VİV’ de vergiyi doğuran olay veraset yoluyla ivazsız mal intikali ile veraset dışı (sağlar 
arası) diğer ivazsız mal intikalidir.

Veraset yoluyla mal intikali miras hukuku esaslarına göre; bir kişinin ölümüne veya 
gaipliğine veyahut ölüm karinesine bağlı olarak mal varlığının başka birine geçmesidir. 
Veraset yoluyla intikal ister miras yoluyla, ister miras mukavelesiyle olsun; her iki hâli de 
VİV bakımından vergiyi doğuran olay olarak nitelendirmek gerekir.
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Veraset dışındaki yollarla (sağlar arası) ivazsız mal intikalinde ise sağ olan bir kişi-
nin ivazsız olarak başka birinin lehine yaptığı tasarruf işlemi vergiyi doğuran olay olarak 
kabul edilmektedir. Örneğin bağışlama, ikramiye kazanma gibi hâller, sağlar arası mal 
intikali kapsamındadır.

Veraset dışındaki yollarla ivazsız mal intikaline örnekler veriniz.

Muafiyetler
Aşağıda yazılı kişi, kurum ve kuruluşlar VİV’ den muaf sayılmıştır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, 
kamu yararına çalışan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların 
aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar,

b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan tüzelkişilere ait olup, toplumun yararlanması için 
bilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi amaçlarla 
kurulan kurum ve kuruluşlar,

c) Karşılıklı olmak (mütekabiliyet) şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye’ de bulunan 
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konso-
losluklara mensup olan ve o devletin uyruğunda bulunun memurları ve Türkiye’ 
de resmî bir görevde olanlar ile bu sayılanların aileleri (Ancak Türk uyruğunda 
bulunan kişilerden veraset yoluyla veya sair suretle mal iktisap edenlerle yukarda 
sayılanların dışında kalıp da Türkiye’ de ikamet eden şahısların Türkiye’ de bulu-
nan mallarını veraset yoluyla veya sair suretle iktisap edenler bu muafiyetten yarar-
lanamaz).

İstisnalar
Aşağıda gösterilen intikaller VİV’ den istisnadır:

a) Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait şahsi eşyası ve aile hatırası ola-
rak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya,

b) Değerleri VUK’ un değerleme esaslarına göre belirlenen menkul ve gayrimenkul 
mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere, altsoy ve eşten her birine isabet eden 
miras hisselerinin 202.154 lirası, altsoy bulunmaması hâlinde eşe isabet eden mi-
ras hissesinin 404.556 lirası (2018 yılında geçerli olan tutar),

c) Örf ve âdete göre verilen hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimen-
kuller hariç),

ç) Her çeşit sadakalar,
d) İvazsız şekildeki intikallerin 4.656 lirası (2014 yılında geçerli olan tutar),
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarından kazanı-

lan ikramiyelerin 3.31 lirası (2018 yılında geçerli olan tutar),
f) Kamu kurum ve kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, 

kamu yararına çalışan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların 
aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar; tüzel ki-
şilere ait olup toplumun yararlanması için bilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, 
eğitim, din, hayır, imar, spor gibi amaçlarla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu 
kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler veya emekli sandıkların-
dan veya bu mahiyetteki kurumlar tarafından yapılan yardımlar, dul ve yetimlere 
bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri, dul ve yetim 
evlenme ikramiyeleri, hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetim-
lerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ile savaş malulleriyle şehit yetimlerine 
ödenen paralar,
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h) Savaş, askerî harekât veya eğitimler sırasında ölen subay, astsubay ve erlerin, görev 
esnasında ölen emniyet mensuplarının altsoy ve eşlerine, ana ve babalarına intikal 
eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında belirtilen miktarın bir katı,

i) Borçlar Kanunu’ nun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan bağışlamalarda, 
bağışlananın bağışlayandan önce vefatı hâlinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş 
mallar,

j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru 
mülkiyet hâlinde intikal eden mallar (kuru mülkiyet hâlinde kaldığı sürece),

k) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduk-
tan sonra tahsis olunan mallar,

l) Plaka sınırlaması uygulanan illerde Cumhurbaşkanı kararı ile yetkili kılınan trafik 
komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan, ticari plakalı taşıt 
sahiplerine dağıtılan miktarlar,

m) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli 
taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin 
işlemler,

n) Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapı-
lacak iktisadi transferler ve yardımlar. 

(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna tutarları, 
önceki yılda uygulanan istisna tutarları, o yıla ilişkin olarak VUK’ a göre belirlenen ye-
niden değerleme oranında artırılarak her yıl yeniden belirlenmektedir. Örneğin 2018 yılı 
yeniden değerleme oranı yıl sonunda %20 olarak tespit edilmiş olsun. Bu durumda 2019 
yılı için istisna tutarları 4.456 liralık istisna; 4.456 x %20 = 891 + 4.456 = 5.347 T olarak 
uygulanacaktır.

Verginin Matrahının Tespiti ve Verginin Tarhı
VİV’de matrahın tespiti, kazanç vergilerinin matrahının tespitine nazaran bazı güçlükleri, 
sorunları ve kendine has özellikleri bulunan bir konudur. Kendilerine mal intikal eden 
mükelleflerin, intikal eden malların değerini bir değerleme ölçüsü ile hesaplayarak; bu 
hesaplamaya göre belirledikleri matrahı beyan etmeleri gerekmektedir. 

VİV’ in matrahı, kural olarak intikal eden malların VUK’ na göre hesaplanan değer-
leridir. Ancak VİV Kanunu’ nun 10 uncu maddesi, tarhiyat işlemini iki aşamalı olarak 
düzenlediği için aynı madde içinde bentler hâlinde “İlk Tarhiyata” esas olacak değerleme 
ölçülerini tek tek saymıştır. Yani mükellefler tarafından ilk tarhiyata esas olacak matrah 
belirlenirken VİV Kanunu’ nda sayılan değerleme ölçüleri esas alınacaktır. Bu değerleme 
sonucunda hesaplanan miktardan kanunda yazılı borçları ve giderleri düştükten sonra 
kalan tutar vergi matrahını teşkil edecektir.

İlk tarhiyattan sonra mükellef tarafından beyan edilen mal varlığının idarece VUK’ un 
değerleme ölçülerine göre değerlemesi yapılarak bulunan tutar üzerinden ikinci tarhiyat 
yapılacaktır. VİV’ ne esas alınacak değer ikincisidir. 

Mükellefin yaptığı değerleme sonucunda beyan ettiği tutarlar, idarece yapılan değerle-
melerden fazla ise, kesin tarhiyat yapılırken mükellefin beyanı esas alınır. 

Gayrimenkuller için değerleme farkı olması hâlinde, aynı değerleme ölçülerine da-
yansa bile mükellefe ceza uygulanmaz. Menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde 
%50’ ye kadar bulunacak değer fazlalıkları için ceza uygulanmaz. Bu durumda mükellefin 
beyan ettiği tutar ile idarece tespit edilen tutar arasındaki farkın %50’ si cezasız; %50’ yi 
aşan kısım üzerinden cezalı tarhiyat yapılır. Kesilecek olan ceza miktarı VUK’ nun 344’ 
ncü maddesine göre vergi ziyaı cezasının yarısı olacaktır.

VİV’ne konu olacak malların 
değerleme günü; miras yoluyla 
meydana gelen intikallerde 
mirasın açıldığı gün, diğer 
intikallerde, malların hukuken 
iktisap edildiği gündür.
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Matrahın Tespitinde İndirilecek Borçlar ve Masraflar
VİV Kanunu safi vergi matrahının belirlenmesinde çok geniş bir hüküm vazetmiş ve mi-
ras bırakanın bütün borçlarının mirasçılara intikal eden servet değerinden indirilmesini 
kabul etmiştir.

Miras Bırakanın Belgeye Bağlı Borçları 
VİV Kanunu indirilmesi icap eden borçların ne olduğunu tek tek saymamış, sözü edilen 
belgelerin hangileri olduğunu açıkça belirtmemiştir. Sadece borcun bir belgeye dayanma-
sını ve belgenin güvenilir; yani borcun gerçek olması şartını aramıştır.

Miras bırakanın sağlığında bilinen ve ölüm anına kadar ödenmemiş borçları bulu-
nabilir. Bu borçların beyannamede gösterilerek matrahtan indirilmesi mümkün olabile-
cektir. Ölüm anı itibarıyla henüz tahakkuk etmemiş vergi ve sigorta borçları da tahakkuk 
ettirilmeleri hâlinde matrahtan indirilebilecektir.

Sonradan Ortaya Çıkan Borçlar
Miras bırakanın sağlığında var olan ancak beyanname verme süresinin sonuna kadar mü-
kelleflerce bilinmeyen belgeye bağlı bazı borçlar sonradan ortaya çıkabilir. Beyanname 
verme süresi dolduktan sonra ortaya çıkan bu borçların beyannamede yer almaması ta-
biidir. Ancak VİV Kanunu’ nda borçların beyannamede gösterilmesi zorunluluğu karşı-
sında ne yapılacaktır? Bu durumda mükellefler tarafından VUK’ un düzeltme hükümleri 
çerçevesinde tarhiyatın düzeltilmesi talep edilmesi gerekmektedir. Vergi dairesinin olayın 
gerçek mahiyetini değerlendirmesi sonucunda da tarhiyatın düzeltilmesine karar vermesi 
ve gerekli düzeltme işlemlerini yapması beklenir.

İktisap Edilen Mallara Ait Borçlar
Her ne şekilde olursa olsun ivazsız olarak intikal eden mallara ait rehin, ipotek, vergi, re-
sim, harç gibi malın aynından kaynaklanan borçlar bulunabilir. Bu tür borçlar da belgeye 
dayanması ve beyannamede gösterilmesi şartıyla indirilebilir. Ancak bağışlama hâllerinde, 
bağışlayan bağışladığı mallara ilişkin borçları kendi üzerine almışsa bu borçlar indirilmez.

Miras bırakanın cenaze ve defin masrafları da indirilebilecek giderler arasındadır.

Verginin Oranı 
VİV’ in oranlarını düzenleyen tarifesi; veraset yoluyla intikalleri ayrı, diğer ivazsız intikal-
leri ayrı oranlarda vergiye tabi tutan, artan oranlı bir yapıya sahiptir. Aşağıdaki tabloda da 
görüleceği gibi, veraset yoluyla intikaller diğer intikallere göre daha düşük oranda vergiye 
tabi olmaktadır.

Matrah Veraset Yolu ile İntikallerde 
Vergi Oranı(yüzde)

İvazsız İntikallerde Vergi 
Oranı (yüzde)

İlk	240.000T	için 1 10

Sonra	gelen	570.000T	için 3 15

Sonra	gelen	1.270.000T	için 5 20

Sonra	gelen	2.200.000T	için 7 25

Matrahın	4.280.000T’	yi	aşan	
bölümü	için 10 30

Bu vergi dilimleri 2018 yılında uygulanacak matrahları göstermektedir. Vergi tarifesi-
nin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Cumhurbaşkanı, bu şekilde 
tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Ölenin sağlığında kendisini 
iyileştirmek için yapılan ve 
sağlığında ödenmemiş, bir 
belgeye dayanan hastane, 
ilaç vb. sağlık harcamaları 
sağlık harcaması değil; 
miras bırakanın borcu kabul 
edilerek indirilebileceği 
yönünde Danıştayın kararları 
bulunmaktadır. Hatta miras 
bırakanın sağlığında kefalet borcu 
olup bu borç mirasçılar tarafından 
ödenmemiş olursa bu borçların 
da matrahtan düşülmesinin 
mümkün olduğu yönünde kararlar 
bulunmaktadır.

Tablo 5.1
Veraet ve İntikal Vergisi 
Tarifesi (2018)



5. Ünite - Veraset ve İntikal 107

Bir kişiye; ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız 
intikaller hariç) ivazsız mal intikali hâlinde VİV, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan 
oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. Örneğin bir kişiye babası tarafından bir apart-
man dairesi bağışlanır ise kendisine bağışlama yapılan mükellef, ivazsız intikallere ait ta-
rifedeki oranların (% 10, 15, 20, 25, 30) yarısı uygulanarak vergilendirilecektir. Yani, vergi 
oranı % 5, 7.5, 10, 12.5, 15 olacaktır.

5602 sayılı Kanun’ da tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen 
yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin 
bir araba, ev eşyası vb. bir mal olarak ödenmesi hâlinde, vergi matrahının hesaplanmasın-
da, bu malın fatura değeri esas alınır.

Şimdi veraset yoluyla intikale ilişkin iki örnek vererek verginin hesaplanmasını açık-
layalım:

Ayşe Hanım 2018 yılı Mayıs ayında vefat eden eşinden dolayı tek kızı Fatma ile birlikte mi-
rasçı olmuştur. Mirasçılara intikal eden malların kendileri tarafından yapılan değerlemesi 
sonucunda hesaplanan tutar 5.000.000T, miras bırakanın belgeye bağlı borçları ve intikal 
eden mallara ait emlak vergilerinin toplamı ise 1.000.000T dır. Bu borçlar ve vergiler düşül-
dükten sonra geriye kalan tutar 4.000.000T dır.

Medeni Kanun hükümlerine göre, sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mi-
rasçı olursa mirasın 1/4‘ ünü alabilir. Geriye kalan tutar çocuklar arasında eşit olarak pay-
laştırılır. Bu durumda Ayşe Hanım’ ın miras payı 1.000.000T; kızı Fatma’ nın miras payı 
3.000.000T olacaktır. Ayşe Hanım’ ın kızı ile birlikte mirasçı olması sebebiyle, yararlanabi-
leceği istisna tutarı 202.154T olacak ve ödemesi gereken VİV’ i şu şekilde hesaplanacaktır:

Ayşe Hanım’ ın ödeyeceği VİV:
1.000.000T- 202.154 = 797.846T
 İstisna düştükten sonra bulunan matraha vergi tarifesi uygulandığında Ayşe Hanımın 

vergisi aşağıdaki gibi hesaplanır.
……………..
İlk  240.000T %1 2.400T
Kalan 557.846T %3 16.735T
Toplam Vergi  19.135T olacak. 

Diğer mirasçı olan Fatma’ nın VİV’ ini de siz hesaplayınız.

İkinci örneğimiz mükellefin beyan ettiği matrah ve vergi dairesince yapılan değerleme 
sonrasında bulunan fark üzerinden yapılacak tarhiyat ve kesilecek cezaya ilişkindir.

Ali Bey’ e babasının ölümü sonrasında bazı menkul mallar intikal etmiştir. Ali Bey’ in bu 
mallar için vergi dairesine verdiği VİV beyannamesinde 100.000T değer beyan etmiştir. Ver-
gi dairesi aynı değerleme ölçülerine göre intikal eden malların değerini 400.000T olarak be-
lirlemiştir. Bu durumda mükellefin maruz kalacağı vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı için esas 
alınacak matrahlar şu şekilde hesaplanacaktır:

İdarece tespit edilen değer  400.000T 
Mükellef tarafından beyan edilen değer 100.000 T
Fark     300.000T
Beyan edilen değerin %50’ si  50.000T
Vergi dairesince yapılacak tarhiyatın cezasız kısmı için dikkate alınacak tutar 

100.000+50.000 = 150.000T olacaktır. Bu tutar üzerinden tarh edilecek vergiye ceza ke-
silmeyecektir. 

Millî Piyango İdaresinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 53 
üncü maddesi gereğince, bu 
teşkilat tarafından düzenlenen 
çekilişlerden kazananların 
ikramiye ve amortileri her 
türlü vergi, resim ve harçtan 
müstesnadır.

ÖRNEK 

3

ÖRNEK 
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Tüm vergi tarhiyatına esas olacak tutar    400.000T
Cezasız vergi tarhiyatına esas olacak tutar   150.000T
Cezalı vergi tarhına esas olacak tutar    250.000T
Bu tutarlar hesaplanırken mükellefe uygulanacak istisna dikkate alınmamıştır. Matra-

hın hesaplanmasında istisnanın cezalı ve cezasız kısmından hangisine uygulanacağı konu-
sunda açıklık yoktur. İstisnanın kısımlar arasında oranlanması gerektiği yönünde görüşler 
vardır. Ancak vergi idaresinin genel tebliğlerinde verdiği örneklerde, istisnanın cezasız 
kısma uygulandığı görülmektedir. Bu durumun mükellefin aleyhine olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.

Beyannamenin Verilmesi ve Beyanname Verme Süreleri
Veraset yoluyla veya diğer şekillerde ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri 
malları bir beyanname ile bildirmek zorundadır. Öte yandan 5602 sayılı Kanun kapsa-
mında, şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekiliş düzenle-
yen gerçek ve tüzel kişiler de ikramiye kazananların ikramiyelerinden kestikleri VİV’ i, bir 
beyanname ile bildirmek zorundadır.

Beyannameler verme süreleri, ölüm tarihine ve mükelleflerin Türkiye’ de bulunup bu-
lunmadıklarına göre değişiklik göstermektedir. 

Bu süreler veraset yoluyla vuku bulan intikallerde şu şekilde düzenlenmiştir:
•	 Ölüm	 Türkiye’	 de	 meydana	 gelmiş	 ise	 mükelleflerin	 Türkiye’	 de	 bulunmaları	

hâlinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir ülkede 
bulunmaları hâlinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, 

•	 Ölüm	yabancı	bir	ülkede	meydana	gelmiş	ise	mükelleflerin	Türkiye’	de	bulunma-
ları hâlinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bu-
lunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, 
mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette 
oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde, 

•	 Gaiplik	hâlinde,	gaiplik	kararının	ölüm	siciline	kaydedildiği	tarihi	takip	eden	bir	ay	
içinde, 

Diğer şekildeki intikallerde ise (bağışlama vb.) beyannamenin, malların hukuken ikti-
sap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde verilmesi gerekmektedir.

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında; ya-
rışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’ nci günü akşamına 
kadar verilmesi gerekmektedir. 

Bu sürelerin başlangıcı ve bitişi, VUK hükümlerine göre hesaplanır. Ayrıca aynı ka-
nunun mücbir sebeplerle sürelerin uzaması ve zor durum hâlinde sürelerin uzamasına 
ilişkin hükümleri, bu süreler bakımından da geçerli olacaktır.

Yabancı ülkelerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına 
verebilir. 

Birden fazla mükellef bulunması hâlinde, beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı 
verilebileceği, birlikte verilmesi de mümkündür.

Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesi 
tarafından tarh edilir.

Diğer şekilde meydana gelen intikallerde, tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bu-
lunduğu yer vergi dairesi tarafından tarh edilir.

Tüzel kişilerde ve diğer kurumlarda, merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesi tara-
fından tarh edilir.

Miras bırakan veya malları iktisap eden şahsın bu ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bun-
ların Türkiye’ deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesi tarafından tarh edilir.



5. Ünite - Veraset ve İntikal 109

Miras bırakan veya malları iktisap eden şahıs Türkiye’ de hiç ikamet etmemiş veya son 
ikametgâhı tespit edilememiş ise Maliye Bakanlığının tayin edeceği vergi dairesi tarafın-
dan tarh edilir.

Verginin Ödenmesi ve Vergi Güvenlik Önlemleri
Kanunda VİV’ in ödeme süreleri verginin tahakkuk zamanına bağlanmıştır. VİV tahak-
kuk tarihinden itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Ancak istenirse tamamı bir seferde ödenebilir.

Verginin tamamen ödenip ödenmemesi, mirasçılar adına yapılacak tescil işlemleri ile 
intikal eden gayrimenkullerin devir ve ferağının yapılıp yapılamayacağı konusunda önem 
taşımaktadır. İntikal eden gayrimenkullerin, mirasçılar adına tapuya tescil işleminin yapı-
labilmesi için VİV’ in tahakkukunun beklenmesine gerek yoktur. Mirasçıların başvurusu 
üzerine tescil işleminin yapacak olan tapu dairesi bu işlemi yaptığı tarihten itibaren duru-
mu en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirir. Verginin tahakkuk etmemesi veya 
tahakkuk etmekle birlikte ödenmemiş olması; mirasçılara intikal eden gayrimenkullerin 
bunlar adına tescil edilmesine engel teşkil etmez. Ancak mirasçılar adına intikali yapı-
lan gayrimenkullere ait VİV “tamamen ödenmedikçe” bunların devir ve ferağı yapılamaz; 
üzerlerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları, vergi dairesi tarafından 
verilmiş ilişik kesme belgesi (borcu yoktur belgesi) olmadan devir ve ferağ işlemi yapa-
mazlar. Aksi hâlde VİV’ in ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu 
olurlar.

Verginin ödenmesi konusunda bir başka önemli nokta da bazı kurumların VİV’ in 
ödendiğine dair belge istemeleri yönündeki kanuni zorunluluktur. VİV Kanunu’ nun 17’ 
nci maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, 
sigorta şirketleri sair şirket ve kuruluşlar, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine 
(mükelleflere), bu verginin konusuna giren herhangi bir işlem dolayısıyla para ve senet 
verebilmek için, öncelikle verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir 
belge isterler. Bu belgeye halk arasında “borcu yoktur belgesi” de denilir ki VİV’ in mükel-
leflerce ödendiğini gösterir.

Bu belgeyi ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikal-
lerde yüzde beş, ivazsız intikallerde yüzde on beş oranında vergi karşılığı olarak tevkifat 
yaptıktan sonra, kalan tutarı verebilirler. Örneğin 1/2 oranında hak sahibi olan bir miras-
çının, miras bırakanın banka hesabında bulunan 400.000T’ den hissesine düşen 200.000T’ 
yi almak istediğini varsayalım. Bu durumda mirasçı kişi, eğer VİV’ in ödendiğine dair 
belgeyi ilgili kuruma ibraz etmez ise 200.000T’ nin %5’ i tutarında tevkifat yapılacak ve 
kalan 190.000T’ yi çekebilecektir.

Tevkifatı yapan kurum veya kuruluşlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde 
bulundukları yerin mal sandığına yatırmak ve durumu bağlı bulundukları vergi dairesine 
yazı ile bildirmek zorundadır.

Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde, kazananlara ödenecek 
ikramiyeler ile şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden vergi sorumluları ta-
rafından kesilen vergiler ise beyanname verme süresi içinde ödenir. Bu konuda vergi so-
rumluluğu başlığı altında detaylı bilgi verilecektir.

Vergi Sorumluluğu 
VİV’ in konusuna giren intikallerden biri de futbol karşılaşmaları ve at yarışları dolayı-
sıyla düzenlenen müşterek bahisler ile yarışma ve çekilişlerden kazanılan ikramiyelerdir. 
Bu ikramiyeleri kazananlara dağıtılması sırasında, bu bahisleri veya yarışma ve çekilişleri 
düzenleyen kişi veya kuruluşların vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bir 
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başka anlatımla, bu ikramiyeleri kazananlar beyanname vermemekte; bunun yerine vergi 
sorumlusu sıfatıyla ikramiyeyi ödeyen kişi veya kuruluşlar, ikramiye tutarından belirli bir 
oranda VİV’ i kaynakta kesip, vergi dairesine beyan ederek ödemektedir. Kesilen bu vergi-
lere ilişkin beyannamenin; yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden 
ayın 20’ nci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir. Tahakkuk edecek verginin de 
aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

GENEL OLARAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) mülkiyete bağlı olarak alınan, süreklilik taşıyan, dolaysız, 
objektif bir servet vergisidir.

Ancak servet unsurlarının tamamı üzerinden değil, sadece kanunda sayılan motorlu 
taşıtları kapsamına aldığı için, özel servet vergisi niteliğindedir.

Bugün yürürlükte olan MTV Kanun’ u 18.02.1963 tarihlidir. Kanun’ da en kapsamlı deği-
şiklikler ise 2004 yılında yapılmıştır. Bu tarihten sonra kanuna ekli bir sayılı tabloda yer alan 
otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı şeklinde nitelendirilen araçların motor silindir hacmi ile araç-
ların yaşlarının esas alındığı bir tarife uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca motosikletler de bu 
tarife ile MTV kapsamına alınmıştır. Bunda başka uygulamada tereddüde yol açan ve “kapalı 
kasa kamyonet” olarak trafik siciline kaydedilen fakat sürücüsünden başka en fazla dört yolcu 
taşıyabilen ve “panelvan” olarak adlandırılan araçlar için de ayrı bir tarife getirilmiştir. 2009 
yılında yapılan değişiklik ile de tekne, yat, gemi gibi deniz araçlarının MTV Kanun’ u kap-
samından çıkartılarak bu araçların uzunluğuna göre harç alınması uygulamasına geçilmiştir.

Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde motorlu taşıtların egzoz emisyonu-
na göre vergilendirildikleri görülmektedir. Türkiye’ de de önümüzdeki yıllarda motorlu 
araçların egzoz emisyonuna göre vergilendirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu 
uygulamaya geçildiğinde MTV’ nin bir servet vergisi olmaktan çok, bir harcama vergisine 
dönüşeceği söylenebilir. 

Verginin Konusu 
MTV’ nin konusuna giren araçlar MTV Kanunu’ na ekli tarifelerde yer alan ve Karayolları 
Trafik Kanunu’ na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu 
kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil 
edilmiş olan uçak ve helikopterlerdir. Dolayısıyla bir aracın sadece motorlu olması vergiye 
tabi olması için yeterli değildir. Bu araçların MTV Kanunu’ na ekli tarifelerde yer alması 
gerekmektedir. Örneğin traktörler, iş makineleri ve motor silindir hacmi 100 cc’ nin altın-
da olan motosikletler bu tariflerde yer almadıkları için MTV’ nin konusuna girmez. Ayrı-
ca 2009 yılında yapılan değişiklik sonrasında deniz taşıtları da bu verginin konusu dışına 
çıkartılmıştır. 2018 yılında MTV Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Otomobil, 
kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve motosikletlerin vergilendirilmesinde, bu araçların motor si-
lindir hacmi ve yaşının yanı sıra, aracın değeri de esas alınmaya başlamıştır. Ayrıca % 100 
elektrik motorlu olana taşıtlar da 2019 yılı başından itibaren MT’ye tabi olacaktır.

MTV Kanun’ da Geçen Tanımlar
MTV’ nin konusuna giren araçların tanımı ve diğer bazı teknik konular MTV Kanunu’ nun 
2’ nci maddesinde düzenlenmiştir. Gerçekten de son yıllarda özellikle motorlu kara taşıtları-
nın yapıları çok fazla değişiklik göstermiştir. Üreticiler, tüketicilerin taleplerini karşılamak ve 
pazar paylarını artırabilmek için kıyasıya rekabet içine girmiştir. Ülkemizde satılan motorlu 
kara taşıtlarının önemli bir kısmı ithal edilmektedir. Dolayısıyla MTV Kanunu’ nda yapılan 
tanımları iyi anlamak ve verginin konusuna giren araçları doğru belirlemek gerekmektedir. 

Öte yandan kanunda, MTV’ nin uygulanmasıyla ilgili diğer terimlerin; Karayolları 
Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük 

Futbol müsabakaları ve at yarışları 
için düzenlenen müşterek bahisler 
ile diğer yarışma ve çekişilişlerden 
kazanılan ikramiyelerden % 20 
oranında vergi tevkifatı yapılır.

Motosiklete benzeyen ancak 
motoru bulunmayan ve elektrik 
gücüyle hareket eden “elektrikli 
bisikletler” motorlu taşıt 
sayılmadığı için arkasında plaka 
bulunmaz; “ELEKTRİKLİ BİSİKLET” 
yazılı bir levha bulunur.
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Tarife Cetveline göre tespit olunacağı da ayrıca belirtilmiştir. Örneğin Karayolları Trafik 
Kanunu’ nda geçen Çok Amaçlı Araç ifadesi MTV Kanunu’ nda birden çok araç için ge-
çerli olmaktadır. Bu durumda MTV Kanunu’ ndaki tanımın esas alınması gerekmektedir. 
Ancak MTV Kanunu’ nda açıkça tanımlanmamış bir aracın MTV’ sinin tespit edilmesi 
konusunda tereddüde düşülürse bu durumda bahsedilen diğer mevzuata göre aracın tabi 
olacağı MTV’ nin tespit edilmesi gerekmektedir.

Örneğin II sayılı tarifede yer alan Panelvan tipi araçlar “Azami toplam ağırlığı 3500 
kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka 
tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan 
taşıtlar” olarak tanımlanmıştır. Kaptıkaçtı ise “şoföründen başka, oturmaları şartıyla en 
çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, 
yerle temas hâlinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden fark-
lı olan motorlu taşıtlar” olarak tanımlanmıştır. Bu durumda yedi yolcu taşıyabilen ama 
panelvan tipinde üretilmiş bir araç, kaptıkaçtı olarak değerlendirilecek ve I sayılı tarifeye 
göre MTV’ ye tabi olacaktır. 

MTV Kanunu’ nda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar şu şekilde hükme bağlan-
mıştır:

1. Motorlu taşıt: Karada, havada insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine 
gücü ile hareket eden taşıtlardır.

2. Otomobil: Yapısı itibarıyla sürücüsü dâhil en çok sekiz (7+1) oturma yeri olan ve 
insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3. Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bun-
lardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan 
ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti 
(triportör) denir.

4. Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dâhil dokuz ile on beş oturma yeri olan ve in-
san taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

5. Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dâhil en az on altı oturma yeri olan ve insan ta-
şımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dâhildir.

6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen (7+1), 
insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas hâlinde 
dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu 
taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir).

7. Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş ol-
makla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8. Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan 
camlı olanlar dâhil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri 
bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9. Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil 
yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabi-
len motorlu taşıttır.

10. Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak 
için imal edilmiş motorlu araçtır.

11. Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak 
için imal edilmiş motorlu araçtır.

12. Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşıma-
yan motorlu araçtır.

13. Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası 
normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları 
gereğince cm_(cc) cinsinden ifade olunan motor hacmidir.
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14. Azami toplam ağırlık: Taşıtların kara yollarında güvenle ve yapıya zarar verme-
den geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

15. Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teç-
hizatı dâhil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram 
cinsinden ağırlığıdır.

17. Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itiba-
rıyla tespit edilir.

18. Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince motorlu kara taşıtları 
için trafik siciline; motorlu sivil hava taşıtları için ise Ulaştırma Bakanlığı Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğünce tutulan siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

19. Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matra-
hını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) 
teşekkül eden değeri ifade eder. 20. Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını 
imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) 
olarak ifade olunan azamigüçtür. Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler 
Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve 
Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.

Vergiyi Doğuran Olay
MTV Kanunu’ na göre vergiyi doğuran olay, verginin konusuna giren kara taşıtlarının Trafik 
Kanunu gereğince trafik şube ve bürolarına; hava taşıtları için ise Ulaştırma Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğüne tescil edilmesidir. Buradan hareketle yukarıda değindiğimiz 
üzere kayıt ve tescile tabi olmayan araçların MTV’ ye tabi olmadığı sonucunu çıkarabiliriz.

Burada önemli bir noktayı da hatırlatmakta fayda vardır. Karayolları Trafik Kanunu’ na 
göre motorlu kara taşıtlarından kayıt ve tescile tabi olanların tescil yapılmadan ve plakası ol-
madan trafiğe çıkması yasaktır. Ancak bir aracın plakasız veya sahte plaka ile trafiğe çıkmış 
olduğu tespit edilirse bu tespit tarihinden itibaren mükellefiyetinin başladığı kabul edilmek-
tedir. Diğer taraftan, bir trafik sicilinde tescilli bulunan araçların satılması veya devredilmesi 
hâlinde, aracın yeni sahibinin kendi adlarına yeni taşıt ruhsatlarını çıkartmaları gerekmekte-
dir. Bu konuda mükellefiyetin başlaması ve bitmesi ile ilgili olarak aşağıda bilgi verilecektir.

Verginin Mükellefi, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi 
MTV’ nin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava araçları si-
cilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir. Ancak 
aşağıda da yer verildiği üzere; bu gerçek ve tüzel kişilerden bazıları adına kayıt ve tescil 
edilmiş araçların vergiden istisna tutulduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

Mükellefiyet, aynı zamanda motorlu aracın sahibi ile arasındaki mülkiyet ilişkisini de 
ortaya koymaktadır. Motorlu aracın sahibinin değişmesi hâlinde verginin mükellefinin de 
aracın yeni sahibi olması gerekmektedir.

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Ba-
kanlığı tarafından tutulan sivil hava araçları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Mükellefiyet; takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda; kayıt ve 
tescilin yapıldığı takvim yılı başından başlar. Takvim yılının son altı ayı içinde yeni kayıt ve 
tescil edilen taşıtlarda ise son altı aylık dönemin başından (1 Temmuz) itibaren başlar. Örneğin 
30 Haziran 2018 tarihinde sıfır kilometre bir otomobili adına tescil ettiren bir kişinin mükel-
lefiyetinin başlangıcı 1 Ocak 2018 olarak kabul edilir ve bu aracın 2018 yılına ait MTV’ inin 
birinci taksitini ödemek zorunda kalır. Ancak bir gün daha bekleyip 1 Temmuz 2018 tarihinde 
aracın tescilini yaptıracak olursa; yalnızca aracın 2018 yılına ait MTV’ nin ikinci taksidini öder.

Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda (ikin-
ci el taşıtlarda) değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise mükellefiyet o yılın 
son altı aylık dönemin başından itibaren (1 Temmuz) başlayacaktır. Takvim yılının son 

ÖTV Kanunu’na ekli II sayılı 
tabloda yer alan ve ÖTV’ye tabi 
olan motorlu taşıtlardan kayıt ve 
tescile tabi olanlar ile olmayanlar 
önem taşımazken; MTV’nin 
konusu bakımından önem 
taşımaktadır.
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altı ayında devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılmış ise mükellefiyet takip eden 
takvim yılı başından itibaren başlayacaktır. Örneğin 1 Nisan 2018 tarihinde başkası adına 
kayıtlı ikinci el bir otomobili satın alıp adına tescil ettiren bir kişinin mükellefiyetinin 
başlangıcı 1 Temmuz 2018olarak kabul edilir ve bu aracın 2018 yılına ait MTV’ nin ikinci 
taksidini ödemek zorunda kalır. Aracın 2018 yılına ait MTV aracı satan kişi adına 1 Ocak 
2018 tarihinde tahakkuk ettirildiği için 2018 yılına ait MTV’nin birinci taksitini otomobili 
satan kişi ödemek zorundadır. 

Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava va-
sıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi hâlinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde 
yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa 
takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

Örneğin, 1 Nisan 2018 tarihinde aracını başkasına satan bir kişinin mükellefiyeti 30 Ha-
ziran 2018 tarihinde sona erecek; aracı satın alan kişinin mükellefiyeti ise 1 Temmuz 2018 
tarihinde başlayacaktır. Böylece arada mükellefiyet açısından bir boşluk kalmayacaktır.

Satış ve devir işlemleri noterler tarafından yapılmaktadır. Noterler, yaptıkları devir iş-
lemlerine ait bilgileri aracın kayıtlı bulunduğu tescil kurumuna ve ilgili vergi dairesine 
bildirmek zorundadır.

Muaflık ve İstisnalar
MTV Kanunu’ nda bazı kişiler, kurum ve kuruluşlara ait araçlar “İstisnalar” başlığı altında 
sayılmıştır. 

•	 Genel	ve	özel	bütçeli	idareler,	sosyal	güvenlik	kurumları	ile	il	özel	idareleri,	bele-
diyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen 
taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunla-
rında malları devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

•	 Karşılıklı	olmak	şartıyla,	yabancı	devletlerin	Türkiye’	de	bulunan	elçilik	ve	konso-
losluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (fahri konsoloslar hariç) ve o 
devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ait taşıtlar. 

•	 Merkezi	Türkiye’	de	bulunan	uluslararası	kurullar	ile	bu	kurulların	yabancı	uyruk-
lu memurlarına ve resmî bir görev için yurda gelen delege ve heyetler, bu heyetlere 
mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar.

•	 Sakatlık	 dereceleri	%90	 ve	 daha	 fazla	 olan	malul	 ve	 engellilerin	 adlarına	 kayıtlı	
taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hâle getirilmiş özel 
tertibatlı taşıtlar.

Bu hüküm sakatlık dereceleri %90 ve üzerinde olanlara ait taşıtları vergiden istisna 
tutarken sakatlık derecesi %90’ ın altında olanları da bizzat kendilerinin kullanması ve 
özel tertibatlı olması koşuluyla vergiden istisna saymaktadır.

•	 Ortaklık	hakları	ile	yönetim	ve	denetimleri	veya	hisseleri	kısmen	veya	tamamen	
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait ta-
şıtlar. 

•	 Türk	Kuşu	ya	da	Türk	Hava	Kurumuna	ait	uçak	ve	helikopterler.
Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, MTV Kanunu’ na hü-

küm eklenmek veya MTV Kanunu’ nda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Başka 
özel kanunlarda düzenlenmiş olsa bile bu kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hü-
kümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
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Verginin Matrahı ve Vergi Tarifeleri
MTV, spesifik nitelikte üç ayrı tarife üzerinden hesaplanır. 

(I) Sayılı tarifede otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için ödenecek MTV 
belirlenmiştir.

Bu tarifeyi uygulayarak değeri 50.000T olan 2018 model ve 1400 cc motor hacmine sa-
hip bir otomobilin 2018 yıllık MTV’ si, 5 numaralı satırdaki tutar olan 1.423T olacaktır.T 
olarak hesaplanacaktır.

Değeri 450.000T olan, 2018 model , 3500 cc motor hacmine sahip bir arazi taşıtının 2018 yılı 
MTV’ sini de siz hesaplayınız.

Tabloyu incelediğimizde araçların değeri ve motor hacmi arttıkça ödenecek yıllık 
MTV’ nin arttığı; araçların yaşları ilerledikçe de ödenecek MTV’ nin azaldığı görülmek-
tedir. Ancak bazı araçlar motor hacimlerinin yüksekliği sebebiyle çok yüksek miktarda 
MTV’ ye tabi olabilmektedir. İşte bu nedenle MTV’ nin hesaplanmasıyla ilgili olarak 
Cumhurbaşkanına tanınmış bir yetki bulunmaktadır.

4

Tablo 5.2
MTV (I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi 
(cm³) Taşıt Değeri (T) Satır 

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve 
yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300	cm³	ve	aşağısı

40.000’i	aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i	aşıp	70.000’i	
aşmayanlar 2 817 570 319 242 86

70.000’i	aşanlar 3 892 622 348 264 94

1301	-	1600	cm³	e	kadar

40.000’i	aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i	aşıp	70.000’i	
aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168

70.000’i	aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183

1601	-	1800	cm³	e	kadar
100.000’i	aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i	aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299

1801	-	2000	cm³	e	kadar
100.000’i	aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i	aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459

2001	-	2500	cm³	e	kadar
125.000’i	aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i	aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695

2501	-	3000	cm³	e	kadar
250.000’i	aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i	aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969

3001	-	3500	cm³	e	kadar
250.000’i	aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i	aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365

3501	-	4000	cm³	e	kadar
400.000’i	aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i	aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955

4001	cm³	ve	yukarısı
475.000’i	aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i	aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (T)

1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve 
yukarı yaş

2- Motosikletler (49 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile değişen tarife; Yürürlük 01.01.2018)
100	-	250	cm3’e	kadar 139 105 77 49 19
251	-	650	cm3’e	kadar 288 218 139 77 49
651	-	1200		cm3’e	kadar 739 440 218 139 77
1201	cm3	ve	yukarısı 1.791 1.184 739 587 288
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I sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tu-
tarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen 
kasko sigortası değerlerinin %6’ sını aşması hâlinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara 
ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, 
bu oranı %4’ e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetki-
lidir. Bu oran şu hâlihazırda %5 olarak uygulanmaktadır. 

II Sayılı tarife minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzerleri ile kamyon, 
kamyonet, çekici ve benzeri araçların MTV’ ni belirlemektedir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 888,00	 587,00 288,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
1900	cm³	ve	aşağısı 1.184,00 739,00 440,00
1901	cm³	ve	yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00
3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
25	kişiye	kadar 2.241,00 1.339,00 587,00
26	-	35	kişiye	kadar 2.687,00 2.241,00 888,00
36	-	45	kişiye	kadar 2.991,00 2.537,00 1.184,00
46	kişi	ve	yukarısı	 3.587,00 2.991,00 1.791,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
1.500	kg’a	kadar 797,00 529,00 260,00
1.501	-	3.500	kg’a	kadar 1.611,00 935,00 529,00
3.501	-	5.000	kg’a	kadar 2.421,00 2.014,00 797,00
5.001	-	10.000	kg’a	kadar 2.687,00 2.283,00 1.071,00
10.001	-	20.000	kg’a	kadar 3.229,00 2.687,00 1.611,00
20.001	kg	ve	yukarısı	 4.039,00 3.229,00 1.877,00

Bu tabloda görüleceği gibi, minibüsler sadece yaşlarına göre vergilendirilmektedir. Pa-
nelvan olarak adlandırılan araçlar ise (I) sayılı tarifede olduğu gibi motor silindir hacmi 
ve yaşlarına göre vergilendirilmektedir. Ancak burada dikkat çeken bir nokta vardır: (I) ve 
(II) sayılı tabloyu incelediğimizde, 1900 cc motor hacmine sahip olan 1-3 yaş aralığındaki 
panelvan türü bir aracın yıllık MTV’ si ; aynı motor hacmine sahip, 1-3 yaş aralığındaki bir 
otomobil veya arazi taşıtının yıllık MTV’ si arasında otomobiller aleyhine önemli bir fark ol-
maktadır. Bu durumun vergilemede adalet ilkesine aykırı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

(II) sayılı tarifede ayrıca, dokuz kişiden fazla yolcu kapasitesine sahip araçların ve oto-
büslerin koltuk sayısına göre vergilendirildiği görülmektedir.

(IV) Sayılı tarife uçak ve helikopterlerin MTV’ sini belirlemektedir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150	kg’	a	kadar 14.994,00 11.990,00 8.991,00 7.191,00

1.151	-	1.800	kg’	a	kadar 22.496,00 17.992,00 13.494,00 10.794,00

1.801	-	3.000	kg’	a	kadar 29.999,00 23.998,00 17.992,00 14.395,00

3.001	-	5.000	kg’	a	kadar 37.502,00 29.999,00 22.496,00 17.992,00

5.001	-	10.000	kg’	a	kadar 45.005,00 36.001,00 26.998,00 21.595,00

10.001	-	20.000	kg’	a	kadar 52.507,00 42.003,00 31.498,00 25.192,00

20.001	kg	ve	yukarısı 60.007,00 48.001,00 36.001,00 28.800,00

Uçak ve helikopterlerin MTV bu araçların teknik olarak belirlenmiş olan azami kalkış 
ağırlığına göre hesaplanmaktadır. Zirai ilaçlama faaliyetinde kullanılan uçakların MTV 
ise yukarıdaki tarifede yazılı tutarların %25’ i olarak alınmaktadır.

2009 yılından itibaren MTV’ nin 
(III) sayılı tarifesi uygulamadan 
kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra 
deniz taşıtlarından harç alınmaya 
başlanmıştır.

Tablo 5.3
MTV (II) Sayılı Tarife 
(2018 yılı)

Tablo 5.4
MTV (IV) Sayılı Tarife 
(2018 yılı)
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Verginin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi
MTV Kanun’ a eki tablolarda yer alan motorlu araçların kayıt ve tescillerinin yapıldığı 
yer açısından bağlı bulunulan vergi dairesince tarh edilir. Örneğin kara taşıtları, araçların 
trafik siciline kayıtlı olduğu yerdeki MTV’ ne bakan vergi dairesince tarh edilir. MTV her 
yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır. Bu şekilde otomatik olarak tahakkuk 
ettirilen vergi, aynı gün tebliğ edilmiş sayılır.

Tahakkuk eden bu vergi her yılın 1-31 Ocak tarihlerinde birinci taksit, 1-31 Temmuz 
tarihlerinde ikinci taksit olarak ödenir. Mükellefler MTV’ yi bağlı bulundukları vergi dai-
resine ödeyebilecekleri gibi başka bir vergi dairesine ya da anlaşmalı bankalara da ödeme 
yapabilir. Günümüzde e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması sonucunda; MTV borcu, 
araçların kasko değerleri, trafik para cezası sorgulaması yapılabilmekte ve bu borçlar kredi 
kartları ile de ödenebilmektedir.

MTV ödenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet vergi dairesine https://ivd.gib.gov.
tr/tvd_side/main.jsp? adresinden ulaşabilirsiniz.

Motorlu araçlar, Ocak ve Temmuz ayları içinde başkasına satılacak ya da devredilecek 
olursa; satan veya devreden mükellef ayın sonunu beklemeden MTV’ yi ödemek zorun-
dadır. Aksi hâlde ilgili noterler ve memurlar aracın devir ve tescil işlemlerini yapamazlar.

Vergi Güvenlik Önlemleri
MTV’ nin “Bildirme ve Sorumluluk” başlığını taşıyan 13’ ncü maddesi, MTV ile ilgili 
olarak bazı güvenlik önlemlerini düzenlemekte; bir yandan araç sahiplerine, diğer yandan 
bazı görevlilere sorumluluklar yüklemektedir.

Trafik Sicil, Liman ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Hava Vasıtaları Sicil 
Memurlarının Sorumlukları
Bu memurlar, kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda mey-
dana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten 
itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı 
sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında bilgi vermemekten dolayı özel usulsüzlük 
cezası kesilir.

Bu memurlar ve ayrıca noterler, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini 
yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile ge-
cikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye 
mecburdurlar.

Vergisi ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun hükümlerine göre taksitlendirilmemiş taşıtların fenni muayenesi yapılamaz, uçuşa 
elverişli belgesi verilemez.

Belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen 
vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte 
müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kal-
dıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptir.
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Mükelleflerin Sorumlulukları
MTV mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, 
niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve 
bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin mey-
dana geldiği tarihten itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadır. Bu 
zorunluluğa uymayanlara usulsüzlük cezası kesilir.

MTV’ nin Gider Kaydedilemeyeceği
Ticari amaçla, yani ticari kazancın elde edilmesi için kullanılan uçak ve helikopterler ile 
taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar dışında; 
bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan alınan MTV ile cezalar 
ve gecikme zamları; gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak 
kabul edilmez.

Örneğin helikopter ile hava ambulansı hizmeti veren bir limited şirketin işletmeye 
kayıtlı helikopteri için ödenecek olan MTV bu şirketin kurum kazancından indirilebi-
lecektir. Ya da araç kiralama işiyle iştigal eden bir anonim şirketin kiraya verdiği bütün 
otomobillerine ait MTV şirketin kurum kazancından indirilebilecektir. Ancak, mobilya 
üretimi yapan bir anonim şirket adına kayıtlı bulunan arazi taşıtı ya da uçağın MTV’ si 
gider olarak indirilemeyecektir. Bu konuda Gelir Vergisi ünitesinde “Ticari Kazancın Tes-
pitinde İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler” başlığına bakabilirsiniz.
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Özet

Veraset ve intikal vergisinin genel özelliklerini açıklamak
 Veraset ve intikal vergisi veraset vergisi ve intikal ver-
gisi olmak üzere iki vergiden oluşan ve servet transfe-
ri üzerinden alınan bir vergidir. Veraset vergisi, ölen 
bir kişiden başkalarına miras veya vasiyet yoluyla 
meydana gelen intikalleri vergilendirir. İntikal vergisi 
ise hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyla veya di-
ğer şekillerde meydana gelen intikalleri vergilendirir. 
Bu verginin mükellefi kendisine veraset yoluyla veya 
diğer şekillerde mal intikal eden gerçek ve tüzel kişi-
lerdir. 

 VİV veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız 
bir şekilde bir kişiden diğer bir kişiye intikal eden 
mallar üzerinden alınır.

 VİV’ de vergiyi doğuran olay veraset yoluyla ivazsız 
mal intikali ile veraset dışı (sağlar arası) diğer ivazsız 
mal intikalidir.

 Kendilerine mal intikal eden mükelleflerin, intikal 
eden malların değerini bir değerleme ölçüsü ile he-
saplayarak bu hesaplamaya göre belirledikleri matrahı 
beyan etmeleri gerekmektedir. Bu beyan üzerine ilk 
tarhiyat yapılır. Ancak vergi dairesi ikinci bir değerle-
me yaparak ikinci tarhiyat yapabilir.

 VİV artan oranlı bir tarifeye göre hesaplanır. Bu tarife 
veraset yoluyla intikalleri daha düşük oranda, diğer 
intikalleri daha yüksek oranda vergilendirmektedir.

 Veraset ve intikal vergisine ilişkin muafiyet ve istisnalar 
ile vergi güvenlik önlemlerini açıklamak.
 Tapu memurları, vergi dairesi tarafından verilmiş ili-
şik kesme belgesi (borcu yoktur belgesi) olmadan gay-
rimenkullerin devir ve ferağ işlemi yapamazlar. Aksi 
hâlde VİV’ in ödenmesinden mükelleflerle birlikte 
müteselsilen sorumlu olurlar.

 Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, bankerler, kasa 
kiralayanlar, sigorta şirketleri sair şirket ve kuruluş-
lar, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine 
(mükelleflere), bu verginin konusuna giren herhangi 
bir işlem dolayısıyla para ve senet verebilmek için, 
öncelikle verginin ödenmiş olduğuna dair vergi da-
iresinden verilmiş bir belge isterler. Bu belgeyi ibraz 
etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset 
yoluyla intikallerde yüzde beş, ivazsız intikallerde 
yüzde on beş oranında vergi karşılığı olarak tevkifat 
yaptıktan sonra, kalan tutarı verebilirler.

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin genel özellikleri açık-
lamak
 MTV’ nin konusuna giren araçlar MTV Kanunu’ na 
ekli tarifelerde yer alan ve Karayolları Trafik Kanunu-
na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edil-
miş bulunan; otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı, moto-
siklet, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs 
vb. motorlu kara taşıtlarıdır. Ulaştırma Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’ ne kayıt ve tescil edilmiş 
olan uçak ve helikopterler de MTV’ nin konusuna 
girer. Deniz taşıtları harca tabi olduğu için bu vergi-
nin konusuna girmez. Bu araçların MTV’ si, motor 
silindir hacmi, yaş, azami toplam ağırlık, azami kalkış 
ağırlığı, koltuk sayısı gibi kriterlerin uygulanması ile 
belirlenmektedir.

 MTV’ nin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakan-
lığınca tutulan sivil hava araçları sicilinde adlarına 
motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tü-
zelkişilerdir.

 Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, motorlu taşıt-
ların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
tutulan sivil hava araçları siciline kayıt ve tescili ile 
başlar.

 Mükellefiyet, takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni ka-
yıt ve tescil edilen taşıtlarda; kayıt ve tescilin yapıldığı 
takvim yılı başından takvim yılının son altı ayı içinde 
yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise son altı aylık 
dönemin başından itibaren başlar.

 Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt 
ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının 
ilk altı ayında yapılmış ise mükellefiyet o yılın son altı 
aylık dönemin başından itibaren başlayacaktır. Kayıt 
ve tescil takvim yılının son altı ayında yapılmış ise 
mükellefiyet takip eden takvim yılı başından itibaren 
başlayacaktır.

 Bu taşıtların kayıtlarının silinmesi hâlinde, silinme 
takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı 
aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem için-
de yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren 
mükellefiyet sona erer.

 MTV her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş 
sayılır. Bu şekilde otomatik olarak tahakkuk ettirilen 
vergi, aynı gün tebliğ edilmiş sayılır.

 Tahakkuk eden bu vergi her yılın 1-31 Ocak tarihle-
rinde birinci taksit, 1-31 Temmuz tarihlerinde ikinci 
taksit olarak ödenir.

1 3

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Veraset ve intikal vergisinde “Gaibin Zuhuru” kavramı 
kimler bakımından sonuç doğurur?

a. Sadece gaip mirasçı
b. Sadece gaip muris
c. Sadece vergi idaresi
d. Gaip mirasçı ve gaip muris
e. Sadece nüfus idaresi

2. Aşağıdakilerden hangisi mirasçılar tarafından VİV mat-
rahından indirilebilecek giderlerden biri değildir?

a. Miras bırakanın belgeye bağlı borçları
b. Ölüm anı itibariyle henüz tahakkuk etmemiş vergi ve 

sigorta borçları
c. Mirasçıların şahsi borçları
d. İktisap edilen gayrimenkullerin vergi borçları
e. Miras bırakanın cenaze masrafları

3. Evlatlıktan, evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller dı-
şında, bir kişiye; ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız mal 
intikali halinde VİV oranının uygulama şekli aşağıdakiler-
den hangisidir? 

a. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları aynen 
uygulanır.

b. Veraset yoluyla intikallerde uygulanacak vergi oran-
ları %50 indirimli uygulanır.

c.  İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları %50 
indirimli uygulanır.

d. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları aynen 
uygulanır.

e. İvazsız intikallerde uygulanacak vergi oranları bir kat 
artırılarak uygulanır.

4. Ölüm Türkiye’ de meydana gelmiş, ancak mükellefler ya-
bancı bir ülkede ise, VİV beyannamesi ne kadar sürede veril-
mek zorundadır?

a. Ölüm tarihini takip eden bir ay içinde
b. Ölüm tarihini takip eden üç ay içinde
c. Ölüm tarihini takip eden dört ay içinde
d. Ölüm tarihini takip eden altı ay içinde
e. Ölüm tarihini takip eden dokuz ay içinde 

5. Aşağıdaki intikallerden hangisi VİV’ den istisna değildir?
a. Murise ait aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, 

kılıç, madalya gibi eşyalar
b. Her türlü sadakalar
c. Düğün hediyesi olarak verilen ev
d. Plaka sınırlaması uygulanan illerde plaka satışından 

ticari plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar
e. Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar

6. 30 Haziran 2018 tarihinde sıfır kilometre bir otomobili 
adına tescil ettiren bir kişinin mükellefiyeti hangi tarihte baş-
lamış kabul edilir?

a. 1 Haziran 2018
b. 1 Ocak 2018
c. 1 Temmuz 2018
d. 1 Ocak 2019
e.  1 Mart 2018

7. Otobüslerin MTV’ si belirlenirken kullanılan ölçü aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Aracın yaşı ve ağırlığı
b. Azami yüklü ağırlığı
c. Motor hacmi ve aracın yaşı
d. Tekerlek sayısı 
e. Koltuk sayısı

8. MTV’ nın ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ocak ayında tek seferde
b. Ocak, Temmuz, Aralık Aylarında üç taksitte
c. Temmuz ayında tek seferde
d. Mart ve Haziran aylarında iki taksitte
e. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte

9. MTV (I) sayılı tabloda yer alan araçların tabi oldukları 
dilim yerine bir alt dilimden vergilendirilmelerine olanak 
sağlayan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Aracın kasko değeri
b. Aracın fatura değeri
c Aracın sigorta değeri
d. Araç sahibinin yaşı
e. Aracın yaşı

10. Aşağıdaki araçlardan hangisinin MTV’ si Gelir ve Ku-
rumlar vergisi matrahından indirilemez?

a. Hava taksi hizmeti veren bir limited şirketin işletme-
ye kayıtlı helikopterinin MTV’ si

b. Araç kiralama işi yapan bir anonim şirketin kiraya 
verdiği otomobillerin MTV’ si 

c. Mobilya üretimi yapan bir anonim şirket adına kayıt-
lı bulunan uçağın MTV’ si 

d. Kamyonla nakliye işi yapan mükellefe ait kamyonun 
MTV’ si

e. Arazi araçlarıyla turistik gezi yaparak geçimini sağla-
yan bir işletmeye ait arazi taşıtlarının MTV’ si
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Yaşamın İçinden 1

Vergi idaresine sorulan bir soruya verilen bir özelge; 
ATV adı verilen aşağıdaki aracın MTV’ si hangi tarifeye 
göre hesaplanacaktır? 
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Sayı :B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-2272-MTV-17.08/04/2011
Konu : 4 tekerlekli ATV tipi aracın tabi olduğu motorlu ta-
şıtlar vergisi
İlgi.....tarih ve....sayılı özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, adı-
nıza kayıt ve tescilli... plaka numaralı 2008 model.... marka 
ATV olarak adlandırılan taşıtınızın, 197 sayılı Motorlu Taşıt-
lar Vergisi Kanununda yer alan tarifelerden hangi tarife üze-
rinden motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hususunda 
Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” 
başlıklı 2 nci maddesinde;
“Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok sekiz 
oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan 
motorlu araçtır.
Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motor-
lu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde 
sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımala-
rında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük moto-
sikleti (triportör) denir.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) 
sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve ben-
zerleri” bölümünde yer alan taşıtlar, model yıllarına göre tes-
pit edilen yaşları ile birlikte motor silindir hacimlerine göre 
motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaktadırlar.
Buna göre, adınıza kayıt ve tescilli dört tekerlekli......plaka 
numaralı taşıtın anılan Kanunun 5’ inci maddesinde yer alan 
(I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 
benzerleri” ne ilişkin bölümüne göre motorlu taşıtlar vergisi-
ne tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı

Kaynak: www.gib.gov.tr

Yaşamın İçinden 2

AVRUPA ÇOK YAKANI VERGİYLE YAKACAK/SABAH 
GAZETESİ/26.03.2012
Avrupa çok yakan otomobilleri yüksek vergiyle yoldan çe-
kiyor. AB’ deki gibi vergide emisyon oranı baz alınırsa, daha 

az yakıt tüketimi ve çevreci araç teşvik edilecek. Türkiye’ nin 
petrol faturası da hafifleyecek 
Geçen yıl Türkiye petrol ithalatı için 54 milyar dolar ödedi. 
Bunun hemen hemen yarısı ulaşım sektöründe kullanıldı. 
Cari açığın en büyük kalemi petrol faturasını azaltmanın 
yolu, yakıt tüketimi yüksek motorlu taşıtların yoldan çekil-
mesinden geçiyor. Turkuvaz Grubu’ nun ‘Hurdayı yoldan 
çekin’ sosyal sorumluluk projesinde de yer alan bu yönteme 
göre otomobillerin yakıt tüketimi ve emisyon oranına göre 
vergilendirilmesi gerekiyor. Geçenlerde Enerji Bakanı Taner 
Yıldız bunun sinyallerini verdi. Bakan Yıldız’ ın açıklamasına 
göre, otomobillerin vergi sistemi sil baştan değişecek. Özel 
Tüketim Vergisi, motor silindir hacmi ve emisyon salınımı 
baz alınarak tahsil edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi de, mo-
tor silindir hacmi ve emisyon salımına göre belirlenecek. 
YAŞLANDIKÇA AZALIYOR 
Bugünkü uygulamada ise yeni otomobillerden daha çok ver-
gi alınırken, otomobiller yaşlandıkça alınan vergi azalıyor. Bu 
durum, vergi avantajı nedeniyle yakıt tüketimi yüksek araçla-
rın kullanımını teşvik ediliyor. Vergi Avrupa’ ya benzer hale 
getirilirse, yakıt tüketimi ve çevreci araçlar teşvik edilecek. 
Bu sayede, Türkiye’ nin petrol faturasında önemli bir tasarruf 
sağlanacak. 
700 EURO VERGİ İNDİRİMİ
AB ve OECD ülkeleri motorlu taşıtların vergilendirilmesin-
de geleneksel silindir hacmi, yaş, ağırlık gibi spesifik ölçüleri 
terk ederek, araçların yaydığı karbondioksit miktarını esas 
alıyor. Uygulamada karbon salınımının 60 g/km’ nin altın-
da olması durumunda azami 5 bin euro; en az on yıllık bir 
aracın satılarak azami karbon salınımı 155 g/km olan yeni 
bir araç alınması halinde 700 euro vergi indirimi sağlanıyor. 
Karbon salınımının 245 g/km’ yi aşması halinde 2 bin 600 
euroluk cezaya ek olarak, yıllık 160 euro vergi alınıyor. Ayrıca 
beygir gücüne bağlı olarak 27 ila 46 euro arasında bölgesel 
karbon vergisi uygulanıyor.
MOTOR SİLİNDİR HACMİ VE EMİSYONA GÖRE 
VERGİ
Türkiye’ de de bu konuda bir çalışma var. Motor silindir hac-
mine dayalı mevcut ÖTV ve MTV sisteminin yerini iki bile-
şenli vergilemeye bırakması üzerinde duruluyor. Yapılan tek-
nik çalışmaya göre, motor silindir hacmi yeni dönemin vergi 
sisteminde yer alacak. Ancak, yeni sistemde motor silindir 
hacminin yanına emisyon salımı da gelecek. Böylece gerek 
Özel Tüketim Vergisi’ nde, gerekse Motorlu Taşıtlar Vergisin-
de yeni vergi sisteminin temelini motor silindir hacmi emis-
yon salınımı oluşturacak.

Kaynak: www.sabah.com.tr/otomobil/2012/.../avrupa-cok-
yakanı-vergiyle-yakacak
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Gaibin Zuhuru” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Matrahın Tespitinde İndirilecek 

Borçlar ve Masraflar” başlıklı bölümü yeniden göz-
den geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Veraset ve İntikal Vergisinde 
Verginin Oranı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Beyannamenin Verilmesi ve Be-
yanname Verme Süreleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Veraset ve İntikal Vergisinde 
Muaflık ve İstisnalar” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Verginin Mükellefi, Mükellefi-
yetin Başlaması ve Sona Ermesi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Vergi Tari-
feleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Verginin Tarhı, Tahakkuku ve 
Ödenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Vergi Tari-
feleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Vergi Güvenlik Önlemleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
T.C. uyruğunda bulunan Ahmet Bey vefat ettiği zaman, 
Almanya’ da bulunan evi eşine intikal ederse eşi VİV’ nin 
mükellefi olmayacaktır. Ancak böyle durumlarda eğer varsa 
uluslararası vergi anlaşması hükümlerinin öncelikli olarak 
uygulanması gerektiğini hatırlatalım.

Sıra Sizde 2
Babanın oğluna ve kızına hayatta iken gayrimenkul bağışla-
ması, babanın okulunu dereceyle bitiren kızına araba hediye 
etmesi, alışveriş merkezinin düzenlediği çekilişte bir kişi-
nin otomobil kazanması, at yarışları için düzenlenen “Altılı 
Ganyan; futbol müsabakaları için düzenlenen, “Spor-Toto”, 
“Gol-Toto” gibi müşterek bahisler, TV kanallarındaki bilgi 
yarışmalarından kazanılan ikramiyeler bu intikallere örnek 
gösterilebilir. Ancak Millî Piyango İdaresi tarafından düzen-
lenen çekilişlerden kazananların ikramiye ve amortileri her 
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Sıra Sizde 3
Diğer mirasçı Fatma’ nın VİV
İntikal eden değer 3.000.000T
İstisna tutarı 202.154T
Matrah  2.797.846T
Vergi tarifesi uygulandığında
İlk  240.000T için %1’ den 2.400T
Sonra gelen  570.000T için %3’ ten 17.100T
Sonra gelen 1.270.000T için %5’ ten 63.500T
Kalan 717.846T için %7’ ten 50.249T
Toplam vergi 133.249T olacaktır.

Sıra Sizde 4
Değeri 450.000 T olan 2018  model, 3500 cc bir arazi taşıtının 
2012 yılı MTV’ sini siz hesaplayınız. 
Araç (I) sayılı tarifeye göre 1-3 yaş aralığında 16 numaralı 
grupta yer alacaktır. Motor hacmi ve değeri de dikkate alın-
dığında, 13.749T yıllık MTV hesaplanacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar
Jamali, Tarık Veraset, Hibe ve Ölüm, (e-kitap),
http://www.bdo.com.tr/vergi/veraset.php.
Mutluer, Kamil, Herekman, Aykut, Heper, Fethi, Dönmez, 

Recai, (Editör: Fethi Heper) Türk Vergi Sistemi, 4. Bas-
kı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, 
Yayın No: 904, Eskişehir, Haziran, 2010.

Şenyüz Doğan, Yüce Mehmet, Gerçek Adnan, Türk Vergi 
Sistemi, 7. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2012.

İnternet: www.gib.gov.tr
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Damga vergisini tanımlayabilecek; bu verginin diğer mali yükümlülüklerden 
farklarını saptayabilecek,
Damga vergisinin bir mali yükümlülük olarak niteliklerini listeleyebilecek,
Damga vergisinin çeşitli unsurlarını ve bu vergiye dair vergilendirilme biçim-
lerini listeleyebilecek,
Damga vergisinde vergilendirme açısından özellik taşıyan çeşitli durumları lis-
teleyip açıklayabilecek, 
Damga vergisinin çeşitli ödeme biçimlerini listeleyip açıklayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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DAMGA VERGİSİNİN TANIMI VE NİTELİKLERİ
En genel tanımı ile damga vergisi, bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya dev-
letle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme ni-
teliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan bir mali yükümlülüktür.

Damga vergisi, devletin mali alanda egemen olması nedeni ile tek taraflı üstün ira-
desini kullanmak suretiyle bireyler ve topluluklarına buyurup bunlardan kamu gücüne 
dayanarak hukuki cebir altında topladığı ve bireyler ile topluluklarının devlete sağlamak-
ödemek zorunda oldukları, aksi takdirde kendileri hakkında yaptırım niteliğinde hukuki 
sonuçların (ceza, gecikme zammı ve sair) gündeme gelip bu gelirlerin kendilerinden ceb-
ren tahsil edileceği cebri kamu gelirlerindendir.

Damga vergisi yasada bir vergi olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, diğer vergiler-
den farklı olarak karşılıklılık esasına dayanan, karşılıklı bir kamu geliridir. Bu tür kamu 
gelirleri, kamu idaresi tarafından bir hizmetin sunulması, bir izin verilmesi ya da bir ay-
rıcalık sağlanması biçiminde bir şey karşılığında alınır. Bu kamu gelirinin sağlanmasına 
rağmen ilgili karşılık elde edilemez ise idari ve adli başvuru yollarına gidilebilir. Vergiler 
karşılıksız kamu gelirleridir. Bir başka anlatımla ödenen vergilerin belirli ve somut bir kar-
şılığı bulunmaz. Vergi ödeyen vatandaşlar ödedikleri vergiler karşılığında devletten belli 
ve somut bir hizmet talep edemezler, sadece ülke genelinde sunulan kamu hizmetlerinin 
nitelik ve nicelik itibarıyle gelişmesi beklentisine sahip olurlar. Bu nedenle vergi, yükümlü-
lere somut bir karşılık isteme hakkı vermez. Devlet hazinesinde toplanan vergiler buradan 
çeşitli kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere harcanır. Hangi hizmet için 
hangi verginin harcandığı bilinemez. Vergiler tüm ülke düzeyinde kamu hizmetlerinin su-
nulmasını finanse etmek için kullanılır. Vatandaşların ülke düzeyinde kamu hizmetlerinin 
nitelik ve nicelik açısından gelişmesi yönündeki beklentileri karşılanmadığında başvura-
bilecekleri idari veya adli bir yol bulunmaz. Bu durumda vergi yükümlüsü vatandaşlar 
demokratik yollar vasıtasıyla siyasi iktidara karşı tepkilerini dile getirirler. Bu bağlamda 
seçim sandıklarında oy verilmeyerek iktidarda bulunan siyasilerden bu durumun hesabı 
sorulur.

Damga vergisi Türk Vergi Sistemi içinde vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağ-
men aslında resim niteliğinde bir mali yükümlülüktür. Zira damga vergisi bir hukuki iş-
lemin kâğıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığı karşılığında alınır. Bu duruma 
rağmen damga vergisi yasada vergi adı altında düzenlendiği için cebri kamu gelirlerinden 
vergiler grubuna dâhil sayılır.

Damga Vergisi

Damga vergisi vergi adı altında 
düzenlenmiş olsa da aslında 
resim niteliğinde bir mali 
yükümlülüktür.
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Vergi, devletin ya da devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu tüzel kişi-
lerinin kamu hizmetlerinin finansmanını gerçekleştirmek üzere bireylerden ve topluluk-
larından hukuki cebir altında aldıkları karşılıksız parasal değerlerdir. Bu tanımdan anlaşı-
lacağı üzere vergi karşılık esasına dayanmayan bir cebri kamu geliridir. Resim ise belli bir 
iş yapma izni verilmesi yahut belli bir ayrıcalık sağlanması karşılığında kamu idarelerine 
ödenmek zorunda kalınan paralardır. Damga vergisi hukuki işlemlerin kâğıda aktarılması 
suretiyle sağlanan ispat ayrıcalığı karşılığında alınır.

Ülkemizde hâlihazırda resim uygulaması bulunmamaktadır. Başka bir deyişle günümüzde 
Türk Vergi Sistemi içinde resim adı altında düzenlenmiş herhangi bir kamu geliri mevcut de-
ğildir, resim niteliğindeki cebri kamu gelirleri artık harç veya vergi adı altında düzenlenmiştir. 
Örneğin damga resmi yerine damga vergisi getirilmiştir. Cebri bir kamu geliri olsa da resimler, 
sahip oldukları karşılıklılık niteliği nedeniyle vergilerden nitelik açısından farklıdır.

Damga vergisi konularına göre mali yükümlülükler ayrımında harcamalardan alınan 
vergiler grubuna dâhil edilir. Gerçekten damga vergisi diğer harcama vergileri gibi (özel-
likle hukuki işlemler nedeniyle) yapılan harcamalar içinde ödenmek zorunda kalınan bir 
kamu geliri niteliğindedir. Damga vergisinde vergiyi doğuran olay hukuki bir işlemin 
yapılması ve bu işlem ile ilgili bir kâğıdın imzalanıp düzenlenmesi olduğundan damga 
vergisi hukuki muamele vergilerinin bir alt türünü oluşturur. Damga vergisi tek veya iki 
taraflı hukuki işlemleri konu edinen bir muamele vergisidir. İdari karar ve tasarruflar gibi 
bir kısım tek taraflı hukuki işlemler ile sözleşmeler gibi bazı iki taraflı hukuki işlemler 
üzerinden damga vergisi alınır.

Damga vergisinin bir mali yükümlülük olarak sahip olduğu nitelikler nelerdir?

Damga vergisi harcamalardan alınan bir vergi olması nedeniyle dolaylı (vasıtalı) bir 
vergi niteliği taşır. Bu verginin ekonomik süreç içinde bir sonraki veya bir önceki aşama-
ya yansıtılması, böylece fiili yükümlüsü ile yasal yükümlüsünün farklı kişiler olabilmesi 
prensipte mümkündür.

Damga vergisi objektif (gayrişahsi) nitelikte bir vergidir, bir başka deyişle vergilendir-
me yapılırken vergi yükümlüsünün ekonomik, hukuki ve kişisel (medeni, ailevi, sıhhi vb.) 
durumları dikkate alınmaz.

Damga vergisi genel nitelikte bir vergidir zira hukuki işlemlere dair kâğıtların pek 
çoğu bu vergiye tabi tutulmuştur.

Damga vergisi merkezi yönetim tarafından alınan bir vergi olup bu vergiye dair tahsilât 
genel bütçe gelirleri arasında yer alır.

Ülkemizde Osmanlı Devleti döneminden beri uygulanan damga vergisi Cumhuriyet 
Dönemi’ nde 23.5.1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmî Kanunu’ nda resim adı altında 
düzenlenmiş iken, 11/07/1964 tarihli 11751 no’ lu Resmî Gazete’ de yayınlanan 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu’ nda bir vergi olarak düzenlenmiştir.

Damga vergisi sadece ülkemize özgü bir mali yükümlülük değildir. Başka ülkelerde 
de aynı veya benzer adlar altında, benzer konuları yükümlendiren mali yükümlülüklere 
rastlanmaktadır.

DAMGA VERGİSİNİN UNSURLARI VE VERGİLENDİRME 
BİÇİMLERİ
Anayasamızın 73. maddesinin III. fıkrasında da ifade edilen mali hukuk ve vergi huku-
kunun temel ilkesi olan yasallık ilkesi gereğince konu, yükümlü, vergiyi doğuran olay, 
matrah, oran ve vergi kolaylıkları gibi damga vergisinin temel unsurları 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu’ nda açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır.

1

Damga vergisi, harcamalar 
üzerinden alınan, genel, 
gayrişahsi, dolaylı nitelikte ve 
merkezi yönetim tarafından alınan 
bir vergidir.
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Damga Vergisinin Konusu
“Neyi vergilendireceğiz?” sorusunun yanıtını veren verginin konusu ya da mevzuu üzeri-
ne vergi konulan ve verginin kaynağı olan ekonomik nitelik taşıyan öğe olarak tanımlanır. 
Anayasa madde 73’ te mali güce göre vergilendirme ilkesine yer verildiğinden, verginin 
konu unsurunu da mali güç ve bunun göstergeleri oluşturmaktadır. Çağdaş kamu maliye-
sinde mali gücün üç göstergesinin gelir, servet ve harcama oluştuğu kabul edilerek bu üç 
unsur vergi konusu kılınmış, vergiye tabi tutulmuştur.

Damga vergisinin konusu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ nun 1. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Anılan maddede Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda yazılı 
kâğıtların damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 
damga vergisinin konu unsurunu yasaya ekli (1) sayılı tabloda yer alan bir kısım kâğıt ve 
belgelerden oluşturmaktadır.

Yasa’ nın 1. maddesi yasaya ekli (1) sayılı tablo ile birlikte ele alındığında damga ver-
gisinin “kâğıt” kavramı üzerine bina edilmiş bir mali yükümlülük olduğu ortaya çıkar. 
Vergiye tabi olan ve ekli (1) sayılı tabloda yazılı bulunan kâğıtların ise hukuki işlemlere 
dair, bu işlemlerin yazıya dökülmüş olduğu belgeler olduğu görülür.

Yasa’ nın 1. maddesinde kâğıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir 
işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için 
ibraz edilebilecek olan belgeler olarak tanımlanmış, ayrıca 5228 sayılı Yasa’ nın 59. mad-
desinin 4/a bendi ile 31.07.2004 tarihinde Damga Vergisi Kanunu’ nda yapılan değişiklik 
ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde 
oluşturulan belgelerin de kâğıt olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu’ nda “kâğıt” terimi nasıl tanımlanmıştır?

En genel anlamı ile kâğıt, medeni, ticari ya da resmî-idari işlemler ile ilgili bir hususu 
ispat ve belli etmeye yarayan, yazılmış ve imzalanmış olan veya imza yerine geçecek bir 
işaret konulmuş bulunan maddi varlığı haiz belgeler olarak tanımlanabilir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi 
kâğıtlar dört grup hâlinde sayılmıştır:

Akitlerle İlgili Kâğıtlar
Bunlar sözleşme-akit biçimindeki hukuki işlemlerle ile ilgili olarak düzenlenen belli bir 
parayı içeren veya içermeyen tek, iki ve hatta çok taraflı işlemlere dair muhtelif kâğıtlardır.

•	 Mukavelenameler
•	 Taahhütnameler
•	 Temliknameler
•	 Kira	mukavelenameleri
•	 Kefalet,	teminat	ve	rehin	senetleri
•	 Tahkimnameler
•	 Sulhnameler
•	 Fesihnameler
•	 Karayolları	 Trafik	Kanunu	Uyarınca	Kayıt	 ve	Tescil	 Edilmiş	 Ikinci	 El	Araçların	

Satış ve Devrine Ilişkin Sözleşmeler
•	 Hazinenin	özel	mülkiyetinde	veya	Devletin	hüküm	ve	tasarrufu	altında	bulunan	

taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri
•	 Resmî	şekilde	düzenlenen	gayrimenkul	satış	vaadi	sözleşmeleri
•	 Resmî	dairelerin	mal	ve	hizmet	alımlarına	ilişkin	yaptıkları	ihalelerde,	ihaleyi	ya-

pan idare ile düzenlenen sözleşmeler
•	 7/11/2013	tarihli	ve	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	kapsa-

mında düzenlenen:
•	 Taksitle	satış	sözleşmeleri,
•	 Ön	ödemeli	konut	satış	sözleşmeleri,	
•	 Devre	tatil	ve	uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmeleri,

Damga vergisinin konusunu belirli 
nitelikleri haiz kâğıt ve belgeler 
oluşturmaktadır.
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•	 Paket	tur	sözleşmeleri,
•	 Abonelik	sözleşmeleri,
•	 Mesafeli	satış	sözleşmeleri

•	 7/6/2012	tarihli	ve	6326	sayılı	Turist	Rehberliği	Meslek	Kanunu	kapsamında	dü-
zenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

•	 14/3/2013	tarihli	ve	6446	sayılı	Elektrik	Piyasası	Kanunu	kapsamında	düzenlenen:
•	 Toptan	elektrik	satış	sözleşmeleri
•	 Perakende	elektrik	satış	sözleşmeleri

•	 18/4/2001	tarihli	ve	4646	sayılı	Doğal	Gaz	Piyasası	Kanunu	kapsamında	düzenlenen:
•	 Toptan	doğal	gaz	satışına	ilişkin	sözleşmeler,
•	 Tüketicilere	doğal	gaz	satışına	ilişkin	sözleşmeler

•	 Resmi	şekilde	düzenlenen	kat	karşılığı	veya	hasılat	paylaşımı	inşaat	sözleşmeleri
•	 Resmi	şekilde	düzenlenen	kat	karşılığı	veya	hasılat	paylaşımı	inşaat	sözleşmeleri	

kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat ta-
ahhüt sözleşmeleri

•	 Kat	karşılığı	veya	hasılat	paylaşımı	inşaat	işlerine	ilişkin	danışmanlık	hizmet	söz-
leşmeleri

•	 Yapı	denetimi	hizmet	sözleşmeleri
•	 Turizm	İşletmeleri	ile	Seyahat	Acentelerinin	Aralarında	Düzenledikleri	Kontenjan	

Sözleşmeleri

Kararlar ve Mazbatalar 
Kararlar ve mazbatalar, belli parayı içeren veya içermeyen çeşitli meclislerden, resmî 
heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’ dan verilen mazbata, ilam ve 
kararlar ile hakem kararları ve ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmî daire ve 
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarından oluşur. Bu kapsamdaki 
kâğıtlar aşağıda belirtilenlerden ibarettir.

•	 Kararlar
•	 Mazbatalar
•	 İlamlar
•	 Hakem	Kararları
•	 İhale	Kararları

Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar 
Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, ticari hayatta yapılan çok çeşitli hukuki işlemler ile 
ilgili olarak düzenlenip kullanılan kâğıtlardır. Bunlar;

•	 Ticari	ve	Mütedavil	Senetler
•	 Emtia	Senedi
•	 Makbuz	Senedi	(Resepise)
•	 Rehin	Senedi	(Varant)
•	 İyda	Senedi
•	 Taşıma	Senedi
•	 Konşimento
•	 Deniz	Ödüncü	Senedi
•	 İpotekli	Borç	Senetleri	ve	İrat	Senetleri
•	 Ticari	Belgeler
•	 Menşe	ve	Mahreç	Şahadetnameleri
•	 Resmî	Dairelere	ve	Bankalara	İbraz	Edilen	Bilançolar	ve	İşletme	Hesabı	Özetleri
•	 Bilanço
•	 Gelir	Tablosu
•	 İşletme	Hesabı	Özeti
•	 Barname
•	 Tasdikli	Manifesto	Nüshası	
•	 Ordino
•	 Gümrük	İdarelerine	Verilen	Özet	Beyan	Formlarıdır.
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Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar 
Ticari hayatta gerçekleştirilen çeşitli işlemleri (ödeme vb.) belgelemek amacıyla düzenle-
nen kâğıtlar ile vergi veya sosyal güvenlik ile ilgili yetkili makamlara bu ödevlere dair bazı 
bildirimlerde bulunmak amacıyla düzenlenmiş diğer kâğıtlardır.

•	 Makbuzlar
•	 Beyannameler
Yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk lirasından fazla maktu 

ve nispi vergiye tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri de 
maktu esasta damga vergisine tabi tutulur.

Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar hangi başlıklar altında 
toplanmıştır?

Yasanın “şümul” başlıklı ikinci maddesinde vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan 
veya onların yerini alan mektup ve şerhler ile bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesi-
ne, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin 
de damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince vergiye tabi 
kâğıtların yerine geçen (mektup ve şerh biçimindeki) kâğıtlar da damga vergisine tabi olur.

Mektup	 insanlar	 arasında	 haberleşme	 amacıyla	 kullanılan	 bir	 belgedir.	 Mektuplar	
normalde bir hukuki muamele içermezler. Bununla birlikte bir mektup yasanın kapsamı 
içinde bulunan bir kâğıdın içeriğine sahip ise diğer bir deyişle bir hususu belli ve ispat 
etme özelliğini haiz ise ya da bir hukuki ilişkide tarafların karşılıklı hak ve yükümlülük-
lerini belirleyecek şekilde kaleme alınmışsa, bir akdi ilişkide ispat ve tevsik vasıtası olarak 
kullanılabilecekse ve de ibraz edilebilecek nitelik taşıyorsa damga vergisine tabi tutulur.

Şerh	bir	anlam	ifade	etmek,	bir	hususu	açıklamak,	ayrıntılı	biçimde	anlatmak	için	yazılmış	
belgelerdir. Bir şerh de bir hususu belli ve ispat etme özelliğine sahip ise veya mevcut ve damga 
vergisine tabi bir kâğıdın hükümlerinin yenilenmesi, uzatılması, devri, değiştirilmesi veya bo-
zulması (feshi) hususlarında kaleme alınmışsa bir başka deyişle yeni bir kâğıdın düzenlenmesi 
hükmünde ise veya mevcut bir kâğıdın yerini alan nitelikte ise damga vergisine tabi tutulur.

Damga vergisine tabi tutulmak için öncelikle kâğıdın düzenlenmiş olması gerekir. Ayrıca 
damga vergisine tabi bir kâğıdın vergilendirilebilmesi için bu kâğıdın kural olarak Türkiye’ 
de düzenlenmiş olması gerekir. Damga Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilecek olan 
kâğıtlar kural olarak Türkiye’ deki işlemlerle ilgili olarak Türkiye’ de düzenlenmiş kâğıtlardır. 
Yabancı ülkelerde veya uluslararası hukukta yabancı ülke kabul edilen elçilik ve konsolosluklar-
da düzenlenen kâğıtlar kural olarak Türkiye’ de damga vergisine tabi tutulamaz. Bu tür kâğıtlar 
ancak yasada belirtilen koşullar mevcut olduğu takdirde damga vergisine tabi tutulabilir.

Damga vergisinin konu unsuru ile ilgili olarak belirtilmesi gereken son husus vergi 
hukukuna hakim yasallık ilkesi gereğince ancak kanuna ekli (1) sayılı tablo kapsamında 
bulunan ve kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı damga vergisinden müstesna tutulmuş 
kâğıtlar arasında yer almayan kâğıtların damga vergisi ile yükümlendirilebileceğidir.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle damga vergisine tabi olacak kâğıtların taşıması 
gerekli temel nitelikler aşağıdaki gibi tespit edilebilir:

•	 Kanun’	a	ekli	(1)	sayılı	tabloda	sayılan	kâğıtlar	arasında	bulunmak	ve	Kanun’	a	ekli	
(2) sayılı tabloda sayılan kâğıtlardan olmamak,

•	 Yazılıp	imzalanmak	veya	imza	yerine	geçen	bir	işaret	konulmak	suretiyle	düzen-
lenmiş olmak,

•	 Yürürlükteki	mevzuat	uyarınca	herhangi	bir	hususu	ispat	veya	belli	etmeye	yaramak	
(kâğıt bir hukuki ilişkinin varlığı, bu ilişkinin taraflarının karşılıklı hak ve yükümlülük-
leri, bir borcun dayanağı ve miktarı gibi hususları ispat veya belli etmeye yaramalıdır),

Damga vergisine tabi kâğıtların 
yerine geçen mektup ve şerh 
biçimindeki kâğıtlar da damga 
vergisine tabi olur.

Damga Vergisi Kanunu’ na ekli 
(1) sayılı tabloda yer almayan 
bir kâğıttan damga vergisi 
alınamaması Anayasa’ nın 73. 
maddesinde yer alan “vergilerin 
yasallığı” ilkesinin bir sonucudur.

3



Özel Vergi Hukuku II128

•	 Gerektiğinde	ibraz	edilebilecek	nitelikte	olmak	(bir	hususun	ispat	ve	belli	edilme-
sinin koşulu gerektiğinde ibraz edilebilecek olmaktan geçer, ibraz edilmek kâğıdın 
ispat ve tevsik vasıtası olarak kullanılması fiilidir).

Damga vergisine tabi olacak kâğıtların taşıması gerekli temel nitelikleri sıralayınız.

Kâğıt farklı kişi veya kuruluşlar arasındaki ilişkilere dair hususları ispat veya belli eder 
nitelikte olmalıdır, dâhili işlemlerin doğru şekilde yürütülüp izlenmesini sağlamak için 
kullanılan kâğıtlar damga vergisine tabi olmaz.

Verginin konu unsuru ile ilgili olarak üç husus önem arz etmektedir. Bunlardan ilki 
bir hukuki işlem dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenlenmesi durumudur. Bir hukuki işlem 
dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenlenmesi gerekirse bu durumda yasadaki diğer şartlar 
da mevcut ise kâğıtlardan her biri ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulacaktır.

İkinci durum birden çok işlemin aynı kâğıtta toplanması halidir. Aynı kâğıtta birden 
fazla işlemin toplanması durumunda bu işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğmamış 
iseler aynı kâğıtta toplanmış olmalarına rağmen bunların her biri ayrı ayrı damga vergisi 
ile yükümlendirilir. Bununla birlikte bir asıldan doğan ve birbirine bağlı işlemler aynı 
kâğıtta toplanmışsa bu durumda bu işlemlerden sadece en yüksek vergi alınmasını gerek-
tireni vergilendirilir.

Üçüncü ve son durum ise aynı hukuki işlem için ilave kâğıt düzenlenmesidir. Belli bir 
hukuki işlem için düzenlenen kâğıt dolayısıyla vergileme yapıldıktan sonra aynı işlem için 
ilave kâğıt düzenlenmesi yeni bir vergilemeyi gerektirmez.

Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 
213	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu’	nun	19.	maddesinde	düzenlenen	ve	vergi	yasalarının	vergi	
alacağının doğumunu gerçekleşmesi koşuluna bağladığı hukuki olay, işlem veya durum-
lar olarak tanımlanması mümkün olay vergiyi doğuran olay unsuru vergi borcunun ne 
zaman doğduğunu gösteren son derece önemli bir vergi unsurudur.

Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay verginin konusunu oluşturan bir kâğıdın 
düzenlenmiş olmasıdır. Düzenlenmek, bir hukuki işlemin kâğıda bağlanması, yazılı şekil-
de yapılması anlamına gelir. Düzenlenmek suretiyle kâğıt ilgili olduğu hukuki işlem ile 
ilgili bir hususu ispat ve belli etme ve bu husus açısından hüküm ifade etme niteliğini 
kazanır. Böylece vergi borcu doğar.

Damga vergisi borcunun doğumu için öncelikle vergiye tabi bir kâğıdın düzenlenmiş ol-
ması gerekir. Düzenlenmek suretiyle kâğıt ilgili olduğu hukuki işlem ile ilgili bir hususu ispat 
ve belli etme ve bu husus açısından hukuken hüküm ifade eder hâle gelir ki bu durum da 
damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay unsurunun gerçekleşmesi sonucunu doğurur. 
Damga vergisi bir hukuki işlemin kâğıda bağlanmak suretiyle hukuken değer kazanıp, hukuk 
düzeninin sağladığı himayeden yararlanmaya başlaması nedeni ile alınan bir mali yükümlü-
lüktür. Kâğıda bağlama işleme hukuki açıdan ispat ve tevsik kabiliyeti kazandırır. Ancak varlığı 
ispat edilebilen bir hak hukuki değer taşır ve hukuk düzeni tarafından korunur.

Damga vergisi açısından kağıdın düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay unsurunun ortaya 
çıkması kâğıdın hangi niteliği kazandığını göstermektedir?

Yargılamada önemli olan tarafların iddia veya savunma bağlamında ileri sürdükleri 
vakıalar değil fakat bunların nasıl ispat edileceğidir. Çünkü taraflar ileri sürdükleri iddia-
ları ve ihtilaf konusu vakıaları ancak ispat edebilirlerse yargılama kendi lehlerine sonuçla-
nabilir. Çağdaş hukuk sistemleri ispat alanında bazı prensipleri benimsemişlerdir. Bunlar 

Damga vergisi açısından vergiyi 
doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş 
olmasıdır.

5

Damga vergisine tabi bir kâğıdın 
vergilendirilebilmesi için kural 
olarak bu kâğıdın Türkiye’ de 
düzenlenmiş olması gerekir.
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serbest ispat ve kanuni ispat prensipleridir. Günümüzde özel hukuk alanında kanun ko-
yucular daha çok kanuni ispat prensibini benimsemektedirler. Bu prensip uyarınca ispat 
ancak kanun koyucu tarafından belirlenen deliller vasıtası ile mümkün olabilir. Bu deliller 
arasında en önemlisi ise senettir. Türk Hukuku’ nda özel hukuk davalarında senetle ispat 
kuralı	geçerlidir	(HMK	madde	200	uyarınca	yapıldığı	zamanki	miktar	veya	değeri	2.500	
TL. nı geçen hukukî işlemler kural olarak senetle ispat kuralına tâbidir. Bu tür işlemlerde 
ancak karşı tarafın açık muvafakati ile tanık dinlenebilir.). Bir başka deyişle ihtilafın or-
taya çıkmasından önce eşit konumda bulunan taraflar, aralarındaki özel hukuk ilişkisinin 
içeriğini yazı ile tespit etmeli, böylece hukuki işlemlerini yazıya dökerek senede bağlama-
lıdırlar. Ancak hukuken kesin delil niteliğindeki senede bağlanmış, yazılı şekilde yapılmış 
işlemlerdeki hak ve yükümlülükler hukuki açıdan dikkate alınarak himaye görür.

Damga vergisine tabi bir kâğıdın vergilendirilebilmesi için ayrıca kural olarak bu 
kâğıdın Türkiye’ de düzenlenmiş olması gerekir. Damga Vergisi Kanunu kapsamında ver-
gilendirilecek olan kâğıtlar kural olarak Türkiye’ deki işlemlerle ilgili olarak Türkiye’ de 
düzenlenmiş kâğıtlardır. Yabancı ülkelerde veya uluslararası hukukta yabancı ülke kabul 
edilen elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar kural olarak Türkiye’ de damga ver-
gisine tabi tutulamaz. Zira kanunların yer yönünden uygulanmasında söz konusu olan 
mülkilik esası uyarınca Damga Vergisi Kanunu da dahil olmak üzere mali yükümlülüklere 
dair yasalar ülkenin mali egemenliğinin geçerli olduğu alanda uygulanabilir. Başka bir 
deyişle damga vergisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin egemenlik hakkının (mali ege-
menlik) geçerli olduğu saha içinde düzenlenmiş kâğıtlardan alınabilir. Bu durumun se-
bebi damga vergisi açısından vergilendirmede mülkilik ilkesinin uygulanmasıdır. Bu ilke 
uyarınca bir devlet ancak kendi ülkesi içinde bulunan vergi konuları ile kendi ülkesinde 
gerçekleşen vergiyi doğuran olayları vergilendirebilir.

Ancak yasada yabancı memleketler ile Türkiye’ deki yabancı elçilik ve konsolosluk-
larda düzenlenmiş kâğıtların da belli koşullar altında Türkiye’ de damga vergisi ile yü-
kümlendirilebilmesine cevaz verilmiştir. Yabancı memleketler ile Türkiye’ deki yabancı 
elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmiş kâğıtlar, Türkiye’ de resmî dairelere ibraz edildiği, 
üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden 
faydalanıldığı takdirde damga vergisine tabi tutulabilir. Çünkü belirtilen durumlarda bu 
kâğıtların fiziki düzenleme yeri Türkiye dışında olsa dahi bunlar Türkiye’ de bulunmakta 
ve Türk Hukuk Sistemi içinde değerlendirilip hükümlerinden yararlanılmakta bu yüzden 
de Türkiye’ de damga vergisine tabi tutulmaktadırlar.

Türkiye’ deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar hangi durumda damga 
vergisine tabi tutulmaktadır?

Yabancı memleketler ile Türkiye’ deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenle-
nen kâğıtlar kısmen veya tamamen Türkiye’ deki işlemlerle ilgili ise ve bunlar Türkiye’ de 
resmî dairelere (örneğin mahkemelere veya icra dairelerine) bir hususun ispatı veya belli 
edilmesi amacıyla ibraz edilip varlıkları ortaya konulursa veya bu kâğıtlar üzerinde Tür-
kiye’ de devir ve ciro işlemleri yürütülürse ya da Türkiye’ de bu kâğıtların hükümlerinden 
herhangi başka bir şekilde yararlanılırsa bu kâğıtlardan da damga vergisi alınır.

Serbest bölgeler Türkiye’ nin siyasi sınırları içinde yer alsa da gümrük-mali sınırları 
dışında yer alan yerlerdir. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ile ilgili 
olarak bu bölgeler içinde düzenlenip hükmünden yararlanılan kâğıtlar damga vergisine 
tabi olmaz. (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’ nun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fık-
rası “Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme dönemi-
nin sonuna kadar; Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler 
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ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır”.) Ancak bu kâğıtların 
hükmünden serbest bölge dışında da yararlanılmak istenirse damga vergisi yükümlülüğü 
şüphesiz gündeme gelecektir.

Bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için bu kâğıda bağlanmış olan işlemin 
hukuken tekemmül etmiş olması gerekir. İşlemin hukuken tekemmül etmiş olması için 
tüm unsurları açısından eksiksiz olması, hukuken hüküm ifade eder hâle gelmiş olma-
sı gerekir. Hukuk âleminde vücut bulmamış hüküm kazanmamış, yok hükmünde veya 
mutlak butlanla batıl veya hukuken geçersiz sayılan işlemler için düzenlenen kâğıtlardan 
damga vergisi alınamaz. Damga vergisinin konusunu oluşturan kâğıdın varlığı tespit edil-
meden vergileme yapılması mümkün değildir. Vergileme yapabilmek için idare kâğıdın 
fiziki mevcudiyetini belli delil veya ölçülere göre mutlaka tespit etmelidir.

Son olarak bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için imzalanması veya üze-
rine imza yerine geçen bir işaret konulması gerekir. İmza geleneksel tipte imza olabileceği 
gibi elektronik imza da olabilir.

İmza bir kişinin bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya içeriğini onayladığını belirt-
mek için her zaman aynı biçimde el yazısı yazdığı adı veya özel işareti olarak tanımlanabilir. 

İmza atmayı bilmeyenler için imza yerine ne şekilde işlem yapılacağı BK madde 14 
ve 15’ te düzenlenmiştir. Yine Noterlik Kanunu’ nun 75. maddesi de bu konuda özel bir 
hüküm içerir.

İmza ile imza yerine geçen işaretler 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’ nun 15 ve 16. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Yine Noterlik Kanunu’ nun 75. maddesi de imza yerine ne 
şekilde işlem yapılacağı konusunda özel bir hüküm içerir.

Gelişen bilişim teknolojisi elektronik ortamlarda üretilmiş belgelerin özel şifre ve kodlar ya 
da aidiyet belirleyen bilgilerin aktarılması anlamında elektronik imza ile taraflar için bağlayıcı 
hale gelmesi sonucunu doğurmuştur. 5228 sayılı yasa ile Damga Vergisi Kanunu’ nda yapı-
lan değişiklik ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri 
şeklinde oluşturulan belgelerin de kâğıt olarak değerlendirilip vergiye tabi tutulacağı açıkça 
düzenlenmiştir. Bu hususta 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri dikkate alınacaktır. 
Elektronik imza adı verilen ve 5070 sayılı kanuna göre bir elektronik veriye eklenen veya elekt-
ronik veri ile bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacı ile kullanılan elektronik veriden 
yararlanılması hali yararlanılan bu elektronik verinin düzenlenmesi anlamına gelir ki bu du-
rum da damga vergisi açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine tekabül eder.

Damga Vergisinin Yükümlüsü ve Sorumlusu 
“Kimi vergilendireceğiz?” sorusunun yanıtını veren yükümlü unsuru (mükellef), vergi 
yasalarına göre üzerine vergi borcu düşen, vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğinde gerçek-
leştirmiş olan ve vergi borcunu da kendi mal varlığından ödeyecek olan gerçek veya tüzel 
kişi ya da tüzel kişiliği olmayan ekonomik oluşum olarak tanımlanır.

Damga Vergisi Kanunu’ nun 3. maddesinde damga vergisinin yükümlüsünün kâğıtları 
imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır. İmza sahibi damga vergisi yükümlüsü, kâğıdın 
ilgili olduğu hukuki işlemin tekemmülü için imzası gereken kişi veya kişilerdir.

Damga vergisine tabi bir kısım kâğıt tek tarafça düzenlenip imza edilir. Taahhütname 
ve teklifname gibi kâğıtların damga vergisini kâğıdı imza eden taraf öder.

Damga vergisi kapsamında bulunan diğer bir grup kâğıt ise birden fazla kimse tarafından 
imzalanır. Sözleşmeler-mukavelenameler gibi kâğıtların damga vergisi yükümlülüğü kâğıdı 
imza eden tüm kişilere aittir. Kâğıtta imzası bulunanların hepsi kâğıda ilişkin damga vergi-
sinin tamamının ödenmesinden müştereken ve müteselsilen mükellef ve sorumlu tutulurlar. 
Zira Yasa’ da birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından 
kâğıdı imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı belirtilmiştir (DVK m.24/II). Bu nedenle 
vergi idaresi damga vergisini kâğıdı imza edenlerin herhangi birinden isteyebilir.

Damga vergisinin yükümlüsü 
kural olarak damga vergisine tabi 
kâğıtları imza edenlerdir.
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Birden fazla kimse tarafından imzalanan kâğıtlarda damga vergisi yükümlüsü kimdir?

Damga vergisinin yükümlü unsuruna dair özel bir düzenleme yabancı memleketler 
ile Türkiye’ deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmiş kâğıtlar açısından ge-
tirilmiştir. Bu tür kâğıtlar nedeniyle doğacak damga vergisinin yükümlüsü, bu kâğıtları 
Türkiye’ de resmî dairelere ibraz edenler, bu kâğıtlar üzerinde Türkiye’ de devir ve ciro 
işlemleri yapanlar ve Türkiye’ de herhangi bir surette bu kâğıtların hükümlerinden fayda-
lanan kimseler olacaktır.

Resmî daireler ile kişiler arasındaki işlemler için düzenlenen kâğıtların vergisini ise 
kişilerin ödeyeceği yasada öngörülmüştür. Bir başka deyişle bu hükümle resmî daireler 
damga vergisinden muaf tutulmuşlardır.

VUK	madde	8’	de	vergi	sorumlusu,	verginin	ödenmesi	bakımından	alacaklı	vergi	da-
iresine muhatap olan kimse olarak tanımlanmıştır. Vergi sorumluları, vergiyi doğuran 
olayla ilişkisi olmamasına rağmen yasalar ile başkasına ait bir vergi borcuna dair maddi ve 
şekli ödevleri yerine getirmek açısından vergi dairesine muhatap tutulan ve bazı durum-
larda asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun yerine geçerek vergiyi kendi varlığından 
ödemek zorunda kalan kişilerdir.

Vergi sorumlusu yükümlü ile devlet arasında vergi borcu ilişkisinde üçüncü kişi konu-
mundadır. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yanı sıra istisnai bazı durumlarda tüzel kişiliğe 
sahip olmayan kuruluşlar da vergi sorumlusu yapılabilir.

Vergi ödevleri yükümlünün kendisi tarafından yerine getirilemeyecek ise yasa ile so-
rumluya yükümlünün vergi ödevlerini yerine getirme zorunluluğu yüklenir. Bu ödevler 
vergi borcunu ödeme biçimindeki maddi ödevin yanında şekli ödevlerden de oluşur.

Resmî daireler damga vergisinin yükümlüsü olmasalar dahi damga vergisinin sorum-
lusu konumundadırlar. Gerçekten resmî dairelerce düzenlenerek kişilere verilen veya da-
irede bırakılan kâğıtların hiç alınmayan veya noksan alınan vergilerinden dolayı bu bel-
geleri düzenleyenlere vergi cezası kesilebilir. Resmî dairelerin ilgili memurları kendilerine 
ibraz edilen kâğıtların damga vergisini aramak ve bunların vergisi hiç ödememiş veya 
eksik ödenmiş ise bir tutanakla bu durumu tespit etmek ya da bu verginin mükelleflerini 
vergi borcunu ödemek üzere vergi dairesine göndermek zorundadırlar. Resmî daireler 
kâğıdın ödenmemiş veya noksan ödenmiş vergisi veya cezası ödenmedikçe bu kâğıdı işle-
me koyamazlar. Aksi takdirde vergisi veya cezası ödenmeden kâğıdı işleme koyan kişi ve 
kuruluşlardan mükelleflerden alınacak ceza tutarında ayrıca ceza alınır.

Noterler de noterliklerde yapılan işlemlerde kullanılan veya düzenlenen kâğıtların 
damga vergisi bakımından resmî daireler gibi sorumlu tutulmuşlardır. Noterler vergi so-
rumlulukları gereği ödemek zorunda kaldıkları damga vergisi aslı için mükelleflere rücu 
edebilirler.

Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri gibi kurum ve kuruluşlar da damga 
vergisi açısından vergi sorumlusu konumunda bulunmaktadırlar. Bu kurum ve kuruluşlar 
vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, bunların vergi ve cezası usulüne uygun 
olarak ödenmedikçe işleme koyamazlar. Aksi takdirde bunlar hakkında ceza uygulanır.

Özel kanunları gereği damga vergisinden muaf tutulmuş kurum veya kuruluşların ta-
raf olduğu işlemler ile ilgili olarak müştereken düzenlenecek kâğıtların damga vergisi işle-
min diğer tarafı olan kişilerce ödenecektir. İmza sahiplerinden birinin damga vergisinden 
muaf tutulmuş olması kâğıda ilişkin verginin eksik alınmasını gerektirmez. Bu kurum ve 
kuruluşlar ise vergi sorumlusu olarak işlemin diğer tarafının damga vergisini ödemesini 
sağlamak zorundadırlar.

Resmî daireler ile kişiler arasındaki 
işlemler için düzenlenen kâğıtların 
vergisini kişiler öder.

Resmî daireler damga vergisinin 
yükümlüsü olmasalar dahi, 
bu verginin sorumlusu 
konumundadırlar.

İmza sahiplerinden birinin damga 
vergisinden muaf tutulmuş olması 
kâğıda ilişkin verginin eksik 
alınmasını gerektirmez.
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Damga Vergisi Kanunu vergi alacağını güvence altına almak için çeşitli özel sorumlu-
luk hükümlerine yer vermiştir:

•	 Damga	vergisine	tabi	olan	ve	tahakkuk	zamanaşımı	süreleri	dolan	kâğıtların	hük-
münden zaman aşımı süresi sona erdikten sonra da yararlanıldığı takdirde bu 
kâğıda ait vergi alacağı yeniden doğar ve kâğıdın hükmünden yararlanan kişiler-
den kâğıda ilişkin damga vergisi tahsil edilir.

•	 Damga	vergisinin	tahsil	usullerinden	birisi	istihkaktan	kesinti	yapılmasıdır.	İstih-
kaktan kesinti suretiyle damga vergisinin ödenmesinde istihkaktan kesinti yapacak 
gerçek veya tüzel kişi damga vergisi borcunun ödenmesi bakımından vergi daire-
sine muhatap olan vergi sorumlusu konumundadır. İstihkaktan kesinti yapanlar 
yaptığı ödemeler üzerinden gerekli damga vergisini kesip ödemediklerinde kendi-
leri hakkında cezalı vergi tarhiyatı uygulaması yapılır. 

•	 Bir	başka	damga	vergisi	ödeme	şekli	olan	makbuz	karşılığı	ödemede	de	makbuz	
karşılığı ödeme mükellefiyetine tabi olanlar iki tarafa ait verginin tamamını vergi 
dairesine ödemekle sorumludurlar. Bu sorumlulukları eksik olarak sadece kendi-
leri açısından yerine getirilirse bunlar adına ilave cezalı vergi salınır.

•	 Resmî	daireler	veya	noterlerce	düzenlenerek	kişilere	verilen	veya	dairede	bırakılan	
kâğıtların damga vergisi normal olarak işlem sırasında ilgili kişilerden tahsil edilir. 
Noterler veya resmî daireler damga vergisini almadıkları veya eksik aldıkları tak-
dirde bu durum nedeniyle vergi dairesine muhatap olurlar. Bu durumda noterler 
veya resmî daire yetkilileri vergi aslı için asıl yükümlüye rücu edebilirler ancak 
ceza üzerlerinde kalır.

•	 Damga	vergisinden	muaf	 kuruluşlar	 kendileri	 ile	 kişiler	 arasındaki	 işlemlere	 ait	
kâğıtlar için damga vergisi ödemezler ancak kişilerce ödenecek damga vergisi 
ödenmediğinde vergiden muaf kuruluşlar ödenmemiş vergiden ve cezadan so-
rumlu tutulurlar.

•	 Yabancı	memleketlerde	veya	Türkiye’	deki	 yabancı	 elçilik	veya	konsolosluklarda	
düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtların damga vergisi asıl mükellefe rücu hakkı 
saklı üzere bu kâğıtların hamillerinden alınır.

•	 Damga	Vergisi	Kanunu	 vergiye	 tabi	 kâğıtların	damga	 vergisinin	ödenmemesin-
den veya noksan ödenmesinden dolayı alınması gereken vergi aslı ve cezasından 
kâğıtları ibraz edenlerin sorumlu olacağını ancak bunların mükelleflere rücu hakkı 
bulunduğunu hükme bağlamıştır.

Damga Vergisinde Matrah ve Çeşitli Vergilendirme Biçimleri 
Verginin matrahı, vergi konusunun vergi borcunun hesaplanmasında esas alınan değer ve 
miktarıdır. Verilen tanımdan da anlaşılacağı üzere matrah değer esaslı (ad valorem) veya 
miktar esaslı (spesifik) olabilir. Vergi borcunun hesaplanmasında vergi konusunun değeri 
esas alınıyor ise değer esaslı (ad valorem) matrah söz konusu olur. Yok eğer vergi bor-
cunun hesaplanmasında vergi konusunun adet, ağırlık, hacim ve yüzölçümü gibi sayısal 
büyüklükleri esas alınıyorsa miktar esaslı (spesifik) matrahtan söz edilir.

Damga vergisinde değer esaslı (ad valorem) ve miktar esaslı (spesifik) matrah türleri 
bir	arada	uygulanmaktadır.	Maktu	vergiye	tabi	kâğıtlar	açısından	miktar	esaslı	(spesifik)	
matrah söz konusu iken nispi vergiye tabi kâğıtlar açısından ise değer esaslı (ad valorem) 
matrahtan söz edilir.

Damga vergisi kapsamındaki kâğıtlar açısından nispi ve maktu vergileme olmak üzere 
iki temel vergilendirilme biçimi söz konusudur. Damga vergisine tabi kâğıtlar matrah türü 
ve belli bir parayı içerip içermeme ölçütleri uyarınca maktu veya nispi biçimde vergiye 
tabi tutulurlar.

Damga vergisinde değer esaslı ve 
miktar esaslı matrah türleri bir 
arada uygulanmaktadır.
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Damga Vergisi Kanunu’ nun 14. maddesinde vergilendirme açısından bir sınır geti-
rilmiştir. Bu hükme göre her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer 
alan sınırlamalar saklı kalmak üzere her yıl belirlenecek bir üst sınır tutarını aşamaz. Aynı 
maddede yer alan “bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 
Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20’ sinden az 
olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir” hükmüne istinaden 57 Seri No’ lu 
Damga Vergisi Genel Tebliği ile her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin bu üst 
sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 
Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Maktu Vergilendirme 
Maktu	vergilendirme	miktar	esaslı	matraha	sahip	vergilerde	söz	konusu	olan	bir	vergi-
lendirme biçimidir. Bu vergilendirme biçiminde oran söz konusu değildir. Vergi miktarı 
sabittir.	Yasa	kendi	hükmü	içinde	vergi	miktarını	sabit	olarak	düzenlemiştir.	Maktu	vergi-
lendirme biçiminin uygulama alanlarından birisi de damga vergisidir.

Maktu	vergilendirme	miktar	esaslı	matraha	sahip	vergilerde	söz	konusu	olan	bir	ver-
gilendirme biçimidir. Bu vergilendirme biçiminde oran söz konusu değildir. Vergi miktarı 
sabittir.	Yasa	kendi	hükmü	içinde	vergi	miktarını	sabit	olarak	düzenlemiştir.	Maktu	vergi-
lendirme biçiminin uygulama alanlarından birisi de damga vergisidir.

Damga	vergisi	konusuna	giren	bir	kısım	kâğıt	maktu	vergiye	tabidir.	Maktu	vergileme	
yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı tutarlar üzerinden yapılır. Damga vergisinde maktu 
vergilendirmede Yasa’ nın 10 uncu maddesi gereğince kâğıdın sadece mahiyeti esas alınır. 
Maktu	vergilemede	ödenecek	vergi	miktarı	açısından	önemli	olan	kâğıdın	niteliğidir,	ku-
ral olarak kâğıdın belli bir para içerip içermemesi bu açıdan önem taşımaz. Bu tür vergi-
lemede vergi kâğıt başına belirlenmiş belirli ve sabit bir miktardır. Bu nedenle de miktar 
esaslı matrah uygulanır. Her bir kâğıt için ayrı ayrı belirlenmiş tutarda maktu vergi alınır. 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda farklı kâğıtlar için 2018 yılı için 
0,60T’ den başlayıp 330,30T’ ye varan miktarlarda maktu damga vergisi öngörülmüştür.

Vergiye tabi kağıtlardan akitlerle ilgili kağıtlardan sadece belli parayı ihtiva etmeyen 
tahkimnameler ve sulhnameler ile belli parayı ihtiva edenleri de dahil olmak üzere tu-
rizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri 
maktu vergiye tabi tutulmuştur. Kararlar ve mazbatalardan sadece belli parayı ihtiva etme-
yen meclislerden, resmî heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’ dan ve-
rilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları maktu biçimde vergilendirilir. Ticari iş-
lemlerde kullanılan kâğıtlardan ticari belgelerin tamamı maktu vergiye tabi tutulmuşken, 
ticari ve mütedavil senetlerden ise emtia senetleri ile konşimentolar için maktu biçimde 
vergilendirilme	seçeneği	tercih	edilmiştir.	Makbuzlar	ve	diğer	kâğıtlardan	ise	beyanname-
ler ile tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi 
olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin maktu vergiye tabi 
tutulması uygun görülmüştür. En yüksek maktu damga vergisi alınan kağıt belli parayı 
ihtiva edenleri de dâhil olmak üzere turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin araların-
da düzenledikleri kontenjan sözleşmeleridir. Bu kâğıtlardan 2018 yılı için 330,30T maktu 
damga vergisi alınacağı belirlenmiştir.

Akitlerle ilgili olan kâğıtlardan hangileri maktu vergiye tabi tutulmuştur?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ nun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Ka-
nun’ un 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında yer alan “...Her takvim yılı başından 

Damga vergisi kapsamındaki 
kâğıtlar açısından nispi ve 
maktu vergileme olmak üzere iki 
temel vergilendirilme biçimi söz 
konusudur.

Maktu damga vergisinde her bir 
kâğıt için ayrı ayrı belirlenmiş 
sabit bir tutarda maktu vergi 
alınır.
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Maktu damga vergisi tutarları her 
yıl tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında arttırılır.
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geçerli	olmak	üzere	önceki	yılda	uygulanan	maktu	vergiler	(Maktu	ve	nispi	vergilerin	as-
gari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden 
değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 yeni kuruşa ka-
darki kesirleri dikkate alınmaz” hükmü gereği maktu damga vergisi tutarları her yıl tespit 
ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.

Nispi Vergilendirme 
Nispi vergilendirme orana dayalı olarak yapılan vergilendirme biçimidir. Bu vergilendir-
me biçimi oranın söz konusu olabildiği değer esaslı (ad valorem) matraha sahip vergilerde 
uygulanabilir. Bu vergilendirme biçiminde matraha ilgili vergi oranı uygulanmak sure-
tiyle vergi borcu tespit edilir. Damga vergisinde de nispi vergilendirme biçimi uygulanır.

Damga Vergisi Kanunu bazı kâğıtlar açısından nispi vergilendirme biçiminin kulla-
nılmasını öngörmüştür. Yasa’ nın 10 uncu maddesinde nispi vergilemede kâğıdın türü ve 
niteliğinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Bir başka deyişle bazı tür kâğıtlar nite-
liği ve içerdiği belli para esas alınarak vergilendirilir. Belli parayı içeren kâğıtlar için nispi 
vergileme yapılır. Nispi vergileme değer esaslı matraha dayandığı için kâğıt için ödenecek 
damga vergisi kâğıdın içerdiği belli paradan hareketle bulunur. Belli para kâğıtların ihtiva 
ettiği veya kâğıtlarda yazılı rakamların ortaya çıkardığı parasal büyüklüklerdir. Damga 
vergisi hesaplanırken matraha katma değer vergisi dâhil edilmez; KDV hariç tutar üze-
rinden kâğıdın damga vergisi hesaplanır. Yine kâğıtta taahhüt edilen işin belli bir oranda 
arttırılabileceğinin öngörülmesi durumunda da belli para olarak kâğıttaki meblağ esas 
alınır.	Bu	meblağa	muhtemel	 fazlalık	 eklenmez.	Muhtemel	 fazlalık	 gerçekleştiğinde	 ise	
gerçekleşen meblağ üzerinden ayrıca vergi alınır.

Nispi vergilemede kâğıdın damga vergisi içerdiği meblağa yasaya ekli (1) sayılı tabloda belir-
lenmiş bindelik oranlar uygulanarak hesaplanır. Yasa’ da uygulanacak vergi oranları kâğıt türleri 
açısından farklılaştırılmıştır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda farklı 
kâğıtlar için binde 0’ dan başlayıp binde 9,48’ e varan bindelik farklı vergi oranları (yasaya ekli (1) 
sayılı tabloda farklı kağıtlar için öngörülen 0, 1,89, 5,69, 7,59 ve 9,48’ lik) öngörülmüştür.

Damga vergisine tabi kâğıtlar arasında akitlerle ilgili kâğıtlar belli bir parayı içerdikle-
rinden kural olarak nispi vergiye tabi tutulmuşlardır. Kararlar ve mazbatalarda belli parayı 
ihtiva eden meclislerden, resmî heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay-
dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları ve ihale kanunlarına tabi olan 
veya olmayan resmî daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları 
için nispi biçimde vergilendirme getirilmiştir. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlardan bi-
rer ticari ve mütedavil senet olan deniz ödüncü senedi ile ipotekli borç senedi ile irat se-
nedi	için	nispi	vergilendirme	biçimi	kabul	edilmiştir.	Makbuzlar	ve	diğer	kâğıtlar	arasında	
sadece makbuzlar için nispi esasta damga vergisi alınması öngörülmüştür.

Yasa bir vergi güvenlik tedbiri olarak bir kısım kâğıtlarda mutlaka belli para gösterilmesi 
zorunluluğu getirmiştir. Cari hesap şeklinde açılmış kredilere ilişkin kâğıtlar, her türlü ik-
razata ait taahhütname ve sözleşmeler ile alacakların devir ve temlikine ilişkin kâğıtlarda, 
yasadaki istisna hükümleri saklı kalmak koşuluyla belli para gösterilmesi zorunludur.

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi hâlinde artan miktar aynı nispette 
vergiye tabidir. DVK madde 14/I’e göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer 
hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin 
bu	hüküm	uygulanmaz.	Bunların	devri	halinde	aslından	alınan	verginin	dörtte	biri	alınır.	Muka-
velenamelerin müddetinin uzatılması hâlinde ise aynı miktar veya nispette vergi alınır. 

Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır.
Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen kâğıtlar aynı miktarda, yabancı 

memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiye’ de tedavüle çıkarılanlar ise 
yarı nispette vergiye tabidir.

Vergi güvenlik tedbiri olarak bir 
kısım kâğıtlarda mutlaka belli 
para gösterilmesi zorunluluğu 
vardır.
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Damga Vergisinde Oran 
Verginin oranı (nispeti) değer esaslı (ad valorem) matrahlı vergilerde vergi matrahının 
yüzde veya binde kaçlık kısmı üzerinden vergi alınacağını gösteren ibaredir. Vergi oranı 
tek veya sabit bir oran olabileceği gibi artan-müterakki oranlı da olabilir.

Damga vergisinde oran unsuru ancak nispi vergilemede söz konusu olur. Yasa’ ya ekli 
(1) sayılı tabloda belli kâğıt türleri için bunların içerdikleri paraların belli bindelik oranla-
rı biçiminde farklı vergi oranları belirlenmiştir.

Damga vergisinde vergileme sabit oran üzerinden yapılır. Hâlihazırda uygulanmakta 
olan damga vergisi oranları binde 0 ile binde 9,48 arasında değişen farklı bindelik oranlar 
biçimindedir.

Damga Vergisinde Vergi Kolaylıkları 
Damga vergisine dair vergi kolaylıkları esas itibarıyla 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ 
nda düzenlenmiştir. Gerçekten de Yasa’ ya ekli (2) sayılı cetvelde damga vergisinden istis-
na edilmiş kâğıtlar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Yasa’ nın “istisnalar” başlıklı 9. maddesinde Kanu’ na ekli (2) sayılı tabloda yazılı 
kâğıtların damga vergisinden müstesna tutulduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemeye paralel 
olarak Kanu’ na ekli (2) sayılı tabloda ise damga vergisine tabi olmayan, bir başka deyişle 
damga vergisinden istisna edilmiş kâğıtlar beş grup halinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda 
resmî işlerle ilgili kâğıtlar, öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar, işçiler, çiftçiler ve göç-
menlerle ilgili kâğıtlar, ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar ile kurumlarla ilgili kâğıtlar 
damga vergisinden müstesnadır. 

Yine Yasa’ da resmî daireler ile kişiler arasındaki işlemler için düzenlenen kâğıtların 
vergisini kişilerin ödeyeceği, resmî dairelerin damga vergisine tabi olmadığı belirtilerek 
bu nitelikteki kuruluşlara yönelik bir vergi muafiyeti getirilmiş, resmî daireler damga ver-
gisinden muaf tutulmuşlardır.

Yasa’ da resmî daire, genel ve özel bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediyeler 
ve köyler olarak ifade edilmiştir. Bu dairelere bağlı olup ayrı bir tüzel kişiliği bulunan ikti-
sadi işletmeler ise resmî daire addedilmemiştir. Buna karşılık resmî dairelere bağlı ancak 
ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan birimler resmî daire sayılır. Bu konuda kural bağlı olu-
nan kurum veya kuruluştan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmak ve ayrı bir iktisadi işletme 
oluşturmaktır.

488 sayılı Yasa’ nın yanında ayrıca özel bazı yasalar ile de vergi muafiyeti veya istisnası 
biçiminde damga vergisi kolaylıklarına yer verilmektedir. Özel yasalarla getirilmiş damga 
vergisi kolaylıklarına örnek olarak özelleştirme işlemleri, finansal kiralama işlemleri, yap-
işlet-devret modeli kapsamındaki işlemler, ihracat işlemleri ve döviz kazandırıcı nitelikte 
diğer işlem ve faaliyetler ile ilgili kâğıtların damga vergisinden istisna edilmesi ile Türkiye 
Kızılay	Derneği,	Sosyal	Hizmetler	ve	Çocuk	Esirgeme	Kurumu	Genel	Müdürlüğü	ile	Da-
rüşşafaka Cemiyeti gibi bazı kuruluşlara damga vergisi muafiyeti tanınması gösterilebilir.

Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (2) sayılı tabloda sayılan ve damga vergisine tabi olmayan 
kâğıtlar hangileridir?

DAMGA VERGİSİNDE VERGİLENDİRME AÇISINDAN ÖZELLİK 
TAŞIYAN DURUMLAR 
Yasa’ da belirlenmiş bazı durumlarda damga vergisi açısından vergilendirme özellik arz 
eder. Bu durumlar aşağıda aktarıldığı gibidir:

Yasa’ ya ekli (1) sayılı tabloda 
belli kâğıt türleri için vergi oranı, 
bunların içerdikleri paraların 
belli bindelikleri biçiminde farklı 
oranlar olarak belirlenmiştir.
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Damga Vergisine Tabi Kâğıtların Niteliklerinin Tayin Edilmesi 
Damga vergisi uygulaması bakımından kâğıdın tabi olacağı damga vergisi miktarının tes-
piti son derece önemli bir husustur. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayı-
lı Tablo’ da damga vergisine tabi olan kâğıtlar ismen sayılmış olup buna göre vergileme 
kâğıdın ismen yer aldığı pozisyondaki miktar ve tarife üzerinden yapılmaktadır. Ancak bu 
düzenlemeye rağmen kâğıdın tabi olduğu verginin belirlenmesi kimi zaman kolay olma-
yabilmektedir.	Böyle	bir	durumda	Vergi	Usul	Kanunu	ve	Damga	Vergisi	Kanunu’	nun	il-
gili özel hükümleri devreye girip uygulanmak suretiyle çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.

Vergi	Usul	Kanunu’	nun	3.	maddesi	“vergi	kanunlarının	uygulanması	ve	ispat”	baş-
lığını taşır. Bu madde uyarınca vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 
işlemlerin gerçek mahiyeti esas alınır. Bu hükmün amacı alacaklı ve borçlu tarafların men-
faatlerinin birbirine zıt olduğu vergilendirme ilişkisinde her iki tarafa da güvence sağla-
maktır.	Damga	Vergisi	Kanunu’	nun	4.	maddesi	VUK	madde	3’	e	paralel	bir	düzenleme	
içerir. Bu madde uyarınca bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın niteliğine 
bakılır ve buna göre (1) sayılı tabloda yazılı vergisi bulunur.

Kâğıtların nitelikleri tayin edilirken şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtlar açısın-
dan kâğıdın ilgili kanundaki adına, belirtilmemiş olanlar açısından ise kâğıt üzerindeki 
yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılır.

Damga vergisine tabi bir kâğıdın niteliği nasıl belirlenmektedir?

Niteliği tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapı-
lan kâğıdın hükümlerine göre kâğıdın kazandığı niteliğe göre vergi alınır. Bu düzenleme 
ile kişilerin düzenledikleri kâğıtlara farklı isimler koyup yasaya ekli (1) sayılı tabloda bu 
isimlerin yer almaması nedeniyle vergiden kaçınmaları önlenmek istenmiştir. Gerçekten 
de gerek kâğıdın (1) sayılı tablo kapsamına girip girmediğinin tespiti gerekse de (1) sayı-
lı tabloda yer alan pozisyonlardan hangisine dâhil olduğunun belirlenmesi hususlarında 
kâğıdın niteliği esas alınacaktır.

Kanunlarla şekilleri özel olarak belirlenmiş olan kâğıtların niteliklerinin tespitinde 
kural	 olarak	bir	 sorun	 yaşanmaz.	 Şeklî	 kanunlarla	 belirlenmiş	 kâğıtlara	 kıymetli	 evrak	
örnek oluşturur. Kıymetli evrakın en önemli özelliklerinden biri bunların yasa ile belir-
lenmiş özel şekil şartlarına tabi olmasıdır. Böyle bir kâğıdın (örneğin ayni hakları temsil 
eden makbuz senedi-resepise veya rehin senedi-varant gibi emtia senetlerinin) niteliği bu 
kâğıdın düzenlendiği ilgili kanundaki adına bakılarak tayin edilir. Bu tür kâğıtlar ancak 
kanunun tayin ettiği özel şekillerde düzenlendiklerinde kendilerinden beklenen hukuki 
işlevi görürler. Bunlara kanunen tayin edilmiş olandan farklı bir mahiyet yüklenmek is-
tenirse, bir başka deyişle kâğıt yasada belirtilmiş özel şeklî şartlara uyulmadan düzenlen-
mişse bunların içerdiği hukuki işlem geçerlik kazanamaz ve kâğıt kendisinden beklenen 
hüküm ve sonucu doğuramaz.

Kanunen belli şekle tabi tutulmamış, şekilleri kanunlarda belirtilmemiş olan kâğıtların 
niteliği ise bunların üzerindeki yazının kapsadığı hüküm ve anlama bakılarak tayin edilir. 
Bu tür bir kâğıdın niteliği saptanırken kâğıttaki yazıların lafzi-deyimsel ifadeleri ile birlikte 
tarafların bu kağıdı düzenlenmekle ulaşmak istedikleri gerçek amaç da dikkate alınmalıdır. 
Gerçek niteliği farklı olduğu halde sırf vergiden kaçınmak, daha az damga vergisi ödemek 
amacıyla başka bir isim altında düzenlenen bir kâğıtta vergileme kâğıdın gerçek niteliği 
dikkate alınarak yapılmalıdır. Kâğıdın damga vergisi açısından durumu özün şekle önceliği 
ilkesi uyarınca şekline göre değil fakat özüne-içeriğine göre belirlenmelidir. Kâğıtta başka 
bir kâğıda atıf yapılmış ise bu takdirde kâğıdın mahiyeti atıf yapılan kâğıdın hükümlerine 
göre tayin edilir. Bu durumda kâğıt göndermede bulunduğu kâğıdın hükmünü alır. Bir 

Damga vergisinde bir kağıdın 
tabi olacağı verginin tayini için o 
kağıdın niteliğine bakılır.
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başka deyişle kâğıt gönderme yapılan kâğıdın hükümlerine göre kazanacağı niteliğe göre 
damga vergisine tabi tutulur. Bunun koşulu mahiyeti ve meblağı itibarıyle kâğıtla bağlantısı 
kurulan, atıfta bulunulan kâğıdın, kâğıttan daha önce düzenlenip tekemmül etmiş, hüküm 
ifade eder hâle gelmiş olmasıdır. Atıf yapılan kâğıt vergilendirmeyi gerektirecek şekilde 
tekemmül etmemiş ise buna gönderme yapan kâğıtlardan da vergi alınamaz.

Damga Vergisine Tabi Kâğıt Nüshaların Birden Fazla Olması 
Damga vergisine tabi kâğıtların vergilendirilmesinde özellik arz eden bir başka durum ise 
kâğıdın bir veya birden fazla kopya hâlinde düzenlenmiş olması hâli ile bu kâğıt kopyala-
rının hukuki niteliğidir. Damga vergisine tabi bir kâğıdın vergi yükü bu kâğıdın bir veya 
birden fazla nüsha ya da suret hâlinde düzenlenmiş olması durumunda değişebilecektir.

Damga Vergisi Kanunu’ nun 5. maddesindeBir nüshadan fazla olarak düzenlenen 
kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshasının ayrı ayrı aynı miktarda; nispi 
vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olacağı belirtilmiştir. 
Bir başka deyişle birden fazla nüsha olarak düzenlenen bir kâğıt açısından daha yüksek bir 
damga vergisi yükü söz konusu olacak, fakat nispi vergiye tabi bir kağıt birden fazla nüsha 
halinde düzenlenmiş olsa da bu nüshalardan yalnızca biri damga vergisine tabi tutulacak, 
diğer nüshalar ise damga vergisine tabi olmayacaktır.

Nüsha her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla dü-
zenlenmiş kâğıtlardan her birini ifade eder. Kâğıdın her bir nüshasında kâğıdın vergiye tabi 
olmasını gerektiren ve bu kağıda hukuken geçerlik ve ispat gücü kazandıran ıslak imza/imzalar 
ayrı ayrı mevcuttur. İmzanın her bir nüshaya ayrı ayrı atılmış olması veya araya karbon kâğıt 
konularak tüm nüshaların bir defada imza edilmiş olması vergilendirme açısından önem taşı-
maz. Kâğıt kopyası her iki durumda da nüsha sayılarak damga vergisine tabi tutulur.

Suret ise nüshadan çıkarılan, imza içermeyen bu nedenle aslının aynı olduğu tasdik edil-
mek	suretiyle	hukuken	geçerliliği	sağlanan	kâğıt	kopyalarıdır.	Fotokopiler	ancak	aslı	gibidir	
kaşesi basılarak onaylanmışsa hukuken suret sayılır. Nüshalar niteliklerine göre maktu veya 
nispi esasta damga vergisine tabi tutulurken suretler sadece maktu esasta vergilendirilir. 
Nüshalara göre suretlerin damga vergisi yükü çok düşüktür. Yasaya ekli (1) sayılı tabloda 
yazılı kâğıtların aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanlarının resmî 
dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinden 2018 yılında sadece 0,60 TL maktu 
damga vergisi alınacağı öngörülmüştür. Bu durumun sebebi nüshanın surete göre bir husu-
su ispat ve belli etmek konusunda daha değerli bir ispat ve tevsik vasıtası sayılmasıdır.

Niteliklerine göre nüshalar nispi veya maktu esasta damga vergisine tabi tutulurken suretle-
rin sadece maktu esasta vergiye tabi tutulmasının gerekçesi nedir?

Kâğıt nüshalarının ayrı ayrı vergilendirilmesi kuralına yasa ile bazı istisnalar getiril-
miştir. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’ nun 5. maddesinin ikinci cümlesine göre damga 
vergisine tabi ticari senetlerin (taşıma senedi, konşimento, ipotekli borç senedi, irat senedi 
gibi) sadece tedavüle çıkarılan nüshaları vergilendirilecek, tedavüle çıkarılmayan nüsha-
larından ise vergi alınmayacaktır. Yine Yasa’ ya ekli (2) sayılı tabloda kişiler tarafından ha-
riçte düzenlenerek imza ve tarihlerinin tasdiki veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi 
için noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak nüsha biçimin-
deki kopyalarının da damga vergisine tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Damga Vergisine Tabi Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem 
Bulunması 
Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde kural bunlardan her biri için ayrı ayrı 
damga vergisi alınmasıdır.

Bir nüshadan fazla olarak 
düzenlenen damga vergisine tabi 
kağıtların gerek nispi vergiye 
tabi olan nüshalarından yalnızca 
birinin, gerekse maktu vergiye 
tabi nüshalarının her birinin 
ayrı ayrı damga vergisine tabi 
tutulması halinde suretlerin 
vergilendirilmesi halinden çok 
daha fazla bir vergi yükü ortaya 
çıkmaktadır.
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Yukarıda belirtilen durumun tersi bir durum gerçekleştiğinde, bir başka deyişle bir 
kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmışsa, bu takdirde çeşitli olasılıklara göre farklı-
laşan vergilendirmeler gündeme gelir.

Tek kâğıtta birden fazla işlemin toplanması 3 ayrı biçimde gerçekleşebilir. İlk olarak bir 
kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bir araya gelmiş olabilir. Böyle 
bir durum söz konusu olduğunda her bir işlem için kâğıt ayrı ayrı vergiye tabi tutulur. 
Zira kâğıt bünyesindeki her bir akit ve işlem için ayrı ayrı ispat ve belli etme niteliği taşır.

İkinci durum bir kâğıtta toplanan birden fazla akit veya işlemin bir asıldan doğmuş ol-
ması ve bunların birbirine bağlı bulunmasıdır. Bu takdirde kâğıdın düzenlendiği anda ger-
çekleşmiş ve aynı kâğıtta yer almış olan bu bir asıldan doğmuş ve birbirine bağlı birden fazla 
işlemden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye tabi tutulur.

Söz konusu olabilecek üçüncü ve son durum ise bir kâğıttaki işleme asıl işlemin tarafla-
rından başka bir kimsenin akit ve işleminin eklenmesidir. Bu durumda ise eklenen işlem asıl 
işlem ile aynı kâğıtta toplanmış olsa bile ayrıca vergilendirilir. Ek işlem için ayrıca damga 
vergisi alınır. Ancak bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunma-
sı hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır. Yine pey 
akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetin-
de olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.

Damga Vergisine Tabi Kâğıda Konulan İmzanın Birden Fazla 
Olması 
Damga Vergisinin Yükümlüsü ve Sorumlusu başlığı altında daha önce belirtildiği üzere 
damga vergisinin yükümlüsü kâğıdı imza eden kişi veya kişilerdir. Birden fazla kişi tara-
fından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından kâğıdı imza eden kişiler mü-
teselsilen sorumlu olurlar. Ancak bu durumla birlikte damga vergisine tabi olan bir kâğıda 
birden fazla imza konulması verginin tekerrürünü, bir başka deyişle bu kâğıt için birden 
fazla kez alınmasını gerektirmez. Böyle bir durumda kâğıttan kural olarak üzerinde yer 
alan imza adedince vergi alınmaz.

Kâğıtta birden fazla kişinin imzasının yer alması sadece mükellef sayısını belirleyen bir 
husustur. Birden fazla kişi tarafından imza edilmiş bir kâğıda ilişkin damga vergisinin yü-
kümlüsü imza sahibi kadar kişi olacaktır. Kâğıdın vergi ve cezası bu kişilerden herhangi birin-
den müteselsil borçluluk esasları uyarınca istenebilecektir. Burada önemli olan ancak birden 
fazla kişinin imzasının yer alması ile kâğıttaki hukuki işlemin tekemmül edebilecek olmasıdır.

Yukarıda belirtilen duruma karşılık kâğıtta işlemin tekemmülü için gereken kişi sayı-
sından fazla kişinin imzası yer alıyorsa, bu durumda kâğıtta birden fazla işlemin yer alma-
sı veya asıl işleme başka bir işlemin eklenmesi olasılıklarının varlığı dikkate alınmalıdır.

Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının verginin tekerrürünü gerektirmemesi kural 
olmakla birlikte yasanın özellikle 7. maddesinde bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu maktu vergiye tabi olan ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan 
makbuz ve ibra senetlerinin vergisinin kâğıttaki imza adedince alınacağını hükme bağlamış-
tır. Zira bu tür kâğıtlarda sadece parayı alan kimsenin imzasının varlığı kâğıdın tekemmülü 
için yeterlidir. Bu duruma rağmen kâğıda birden fazla imza konulması kâğıtta birden fazla 
hukuki işlemin var olduğuna delalet eder. Hâl böyle olunca kâğıttaki imza sayısınca vergi 
alınması gerekir. (3239 sayılı Yasa ile makbuzlar ve ibra senetleri için maktu vergileme kaldı-
rılmıştır. Bu duruma rağmen yasadaki bu hüküm değiştirilmemiştir. Bu nedenle bu hüküm 
ancak 3239 sayılı Yasa’ dan önce düzenlenmiş kâğıtlar açısından uygulanabilecektir)

Genel kuralın ikinci ve son istisnası nispi vergiye tabi olan ve birden fazla kimse ta-
rafından imza edilen makbuz ve ibra senetleri ile ilgilidir. Bu tür kâğıtlarda her imza sa-
hibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise kâğıdın vergisi imza sahiplerinden bunların 
hisselerine göre ayrı ayrı tahsil edilecektir. Buna karşılık kâğıttaki imza sahiplerinin hisse-
leri ayrıca belli edilmemişse, kâğıdın nispi damga vergisi de kâğıttaki imza adedince imza 
sahiplerinden alınacaktır.

Birden fazla kişi tarafından imza 
edilen kâğıtlar için birden fazla 
vergi alınmaz ancak kâğıtlara ait 
vergi ve cezanın tamamından 
kâğıdı imza eden kişiler 
müteselsilen sorumlu olurlar.

Bir kâğıtta birbirinden tamamen 
ayrı, birden fazla akit ve 
işlemin bir araya gelmiş olması 
durumunda her bir işlem için kâğıt 
ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.



6. Ünite - Damga Vergisi 139

Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının verginin tekerrürünü gerektirmemesi kural ol-
makla birlikte bu genel kuralın istisnaları nelerdir?

Damga vergisine tabi olan kâğıtlara resmî daireler veya gerçek ve tüzel kişiler adına 
birden fazla imza konulması durumunda birden fazla imza tek imza sayılacaktır.

Damga Vergisine Tabi Kâğıtlarda Belli Para Gösterilmesi 
Zorunluluğu
Damga vergisi kapsamına giren kâğıtlardan belli para ihtiva edenler nispi esasta vergilenir.

Yasa’ nın 11. maddesinde bir kısım kâğıtların sadece nispi vergilemeye tabi tutulması 
istenmiş ve bunlar açısından mutlaka belli para gösterme zorunluluğu getirilmiştir. Bun-
lar konusu sadece para olabilen sözleşmelere ilişkin bazı kâğıtlardır. Belirtilen nitelikleri 
gereği bu tür kâğıtların belli bir parayı içermeksizin düzenlenmeleri mümkün değildir.

Damga Vergisi Kanunu’ nda cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait 
taahhütname ile mukavelenameler ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine 
ilişkin bütün kâğıtlarda ve keza matlupların devir temlikine dair mukavelename ve temlik-
namelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilmesinin 
mecburi olduğu hükme bağlanmıştır. Yasa koyucu bu hükümle nispi esasta damga vergisine 
tabi kâğıtlarda örtülü sözleşmeler vasıtası ile bu kuralın dolanılmasını önlemek istemiştir.

Cari hesap 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’ nun 89 ve 90. maddelerinde düzen-
lenmiş özel bir sözleşme türüdür. TTK 89. maddede cari hesap “iki kişinin herhangi bir 
hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı 
olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesin-
den sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme” olarak tanımlanmış 
ve bu sözleşme için yazılı geçerlik şartı öngörülmüştür. 90. maddede ise cari hesap söz-
leşmesinin hükümleri düzenlenirken bunun kendine özgü bir kredi ilişkisi olma özelliği 
dikkate alınmıştır. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere cari hesap sözleşmesinin belli para 
gösterilmeden yapılması teknik ve hukuki açıdan mümkün değildir.

Ödünç Sözleşmeleri 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’ nun beşinci bölümünde 379-
392. maddeler arasında düzenlenmiş olup ödünç sözleşmesinin bir türü de tüketim ödün-
cüdür.	Paranın	bir	misli	mal	olması	sebebi	ile	para	ödünç	verilmesine	dair	sözleşmeler	(eski	
adı ile karz akdi) de bu kapsamda yer alır. İkraz ve istikraz, karz akdi çerçevesinde ödünç 
para verip almak işlerini ifade eder. Borç para verip alma işleri esas itibarıyle bankacılık, 
finansman ve kredi verme işlemlerine karşılık gelir. Bu tür iş ve işlemlerin belli bir para-
yı içermesi işin doğası gereğidir. Bu nedenle bu iş ve işlemler nedeniyle düzenlenen çeşitli 
kâğıtlarda (taahhütname, mukavelename, alacak devir ve temlikine ilişkin çeşitli kağıtlar 
gibi) belli para gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde bu ka-
ğıtların her birinden alınması gereken vergi ve ceza vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 
tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre hesaplanır 
ve alınır. Bu vergi ve cezanın ödenmesinden mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve adı-
na temlik yapılan kişi ve kurumlar müteselsilen sorumlu tutulurlar. Vergi idaresi tarhiyatı 
işlemin taraflarından biri veya diğeri ya da her ikisi hakkında yapabilir. 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ek madde 2’ de döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir. 5035 sayılı Kanun ile 
yapılan bu yasa değişikliği ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca 
kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar damga 
vergisinden istisna edilmiştir. Benzer şekilde yasaya ekli 2 sayılı tabloda yer alan damga ver-
gisinden istisna edilmiş kağıtlar kapsamında da özellikle ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar 
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arasına özellikle yurt içi yatırımları teşvik amacıyla birçok nispi vergiye tabi olması gereken 
belli para içeren hukuki işleme dair kağıtlar eklenmiştir. Ayrıca yasanın ek 2. maddesinde 
de yine ekonomik kalkınmayı teşvik amacı ile  ihracat ve diğer önemli görülen alanlara dair 
işlemler hakkında düzenlenen kağıtlara ilişkin istisnalar getirilmiştir.

Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi 
Damga Vergisi Kanunu’ nun 12. maddesi yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlarda 
matrah tespiti ile ilgili özel bir düzenleme içerir. Bu düzenleme uyarınca damga vergisine 
tabi kâğıtlar yabancı para cinsinden düzenlenmiş ise kâğıt üzerinde yazılı paralar belirlen-
miş esaslara göre Türk parasına çevrilerek kâğıdın damga vergisi alınır.

Yabancı	paranın	Türk	parasına	çevrilmesi	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	belir-
lenip	açıklanacak	usuller	kullanılmak	suretiyle	olur.	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	bu	konu-
ya dair genel tebliğler çıkarıp ilan etmektedir. Bu tebliğlerde yabancı paranın Türk parası 
cinsinden karşılığının bulunmasında bu paranın döviz satış kurunun esas alınacağı, bu 
kurun	TCMB	tarafından	tespit	edilen	kurlar	olduğu,	damga	vergisinde	vergiyi	doğuran	
olay vergiye tabi kâğıdın düzenlenip eksiksiz olarak tekemmül ettiği an gerçekleştiğinden 
bu tarihteki kurun esas alınacağı hususları düzenlenmektedir. 35 Seri No’lu Damga Ver-
gisi	Kanunu	Genel	Tebliği	bu	düzenlemelerden	biridir.	Yine	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22/11/2018 tarihinde çıkarılan 85 sayılı Cumhurbaşka-
nı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulama-
sı	hakkında	konulu	ve	DV-22/2018-1/Türk	Parasına	Uyarlanacak	Sözleşmelerde	Damga	
Vergisi sayılı damga vergisi sirkülerinde de özellikle döviz cinsinden kararlaştırılmış söz-
leşmelerdeki bedellerin Türk parası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda 
damga vergisi uygulaması düzenleme konusu yapılmıştır.

DAMGA VERGİSİNİN ÖDENME BİÇİMLERİ 
Damga vergisi günümüzde üç temel şekilden biri vasıtası ile ödenir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

•	 Makbuz	karşılığında	ödeme
•	 Basılı	damga	konulması	suretiyle	ödeme
•	 İstihkaktan	kesinti	yapılması	suretiyle	ödeme
5281 sayılı Kanun ile yapılan yasa değişikliği ile öteden beridir uygulanmakta olan 

damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usulü 31.12.2004 tarihi itibarıyla 
kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen ödeme şekilleri bazı istisnai durumlar dışında yükümlülerin seçi-
mine bırakılmamış, hangi kâğıtların damga vergisinin hangi şekilde ödeneceği ya bizzat 
kanun koyucu tarafından belirlenmiş veya kanun koyucu bunların belirlenmesi hususun-
da	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığını	yetkili	kılmıştır.

Damga Vergisinin Makbuz Karşılığında Ödenmesi Usulü 
Damga Vergisi Kanunu’ nun 18. maddesinde bu kanunda gösterilen hâller dışında dam-
ga vergisinin makbuz karşılığında ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu ödeme şekli bugün 
için damga vergisinin genel ödeme şekli konumundadır. Diğer bir deyişle Yasa’ da özel bir 
ödeme şekli öngörülmemiş ise damga vergisi makbuz verilmesi karşılığında ödenir.

Bugün için pek çok kişi ve kuruluş makbuz karşılığı ödeme kapsamında bulunmakta-
dırlar. Bunlar bir damga vergisi defteri tutarlar ve bir ay zarfında yaptıkları damga vergisi-
ne tabi işlemlerin makbuz karşılığı ödenecek vergileri ile istihkaktan kesinti suretiyle öde-
necek	damga	vergilerini	bu	deftere	yazarlar.	Makbuz	karşılığı	ödenecek	vergilerin	izleyen	
ayın 23. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile 
bildirilip	aynı	ayın	26.	günü	akşamına	kadar	ödenmesi	gerekir.	Hazine	ve	Maliye	Bakan-
lığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlarca bir ay içinde düzenlenen kağıtların 
vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile 
bildirilmesi ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi dışındaki hallerde ise kâğıdın 
düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisinin vergi dairesine bir beyan-
name ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerekir.

Yabancı paranın Türk parasına 
çevrilmesi Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenip açıklanacak 
usuller kullanılarak yapılmaktadır.

Damga vergisinin makbuz 
karşılığı, basılı damga konulması 
suretiyle ve istihkaktan kesinti 
yapılması suretiyle olmak üzere üç 
ödeme şekli vardır.

Makbuz karşılığında ödeme 
damga vergisi için genel ödeme 
şeklidir.
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Makbuz	karşılığı	damga	vergisi	ödemek	zorunda	olanlar	ilgili	kâğıda	tutarını	da	be-
lirtecekleri damga vergisinin kendilerince ödeneceği şerhini koyarlar. Bu takdirde kâğıdı 
işleme koyabilmek için kâğıda ilişkin damga vergisinin ödenmiş olmasını gözetmekle zo-
runlu tutulmuş olanlar (örneğin noterler) ayrıca kâğıdın damga vergisinin ödenip öden-
mediğini	araştırmak	zorunda	kalmazlar.	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı,	makbuz	karşılığın-
da damga vergisinin ödenmesi uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, lüzum 
göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve 
beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi 
tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmek ve bu vergiyi işlem anında ilgili 
kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmek hususlarında yetkilidir.

Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Yapılması Suretiyle 
Ödenmesi 
Damga Vergisi Kanunu’ nun 19. maddesinde genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idarele-
ri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müessese-
leri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye 
tabi bulunan makbuzlar ile bu nitelikteki kâğıtlara ait damga vergisinin bu ödemelerin 
yapılması; avans suretiyle ödemelerde ise avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler 
tarafından	istihkaklardan	kesinti	yapılması	şekliyle	ödenmesine	Hazine	ve	Maliye	Bakan-
lığınca izin verilebileceği düzenlenmiştir.

İstihkaktan kesinti suretiyle ödeme şeklinin özelliği bu usulde kesinti yoluyla tahsil ettiği 
vergiyi ödeyecek olanın kendi yükümlü olduğu damga vergisini değil fakat kendisi dışındaki 
kimselerin yükümlüleri olduğu damga vergisini ödemek durumunda kalmasıdır. Bir başka 
deyişle istihkaktan kesinti yapan vergi sorumlusu konumundadır. Bu kişilerin ödemelerinde 
kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait damga ver-
gisi bu ödemelerin yapılması veya avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında bunlar 
tarafından ilgililerin istihkaklarından kesinti yapılması şekliyle ödenir. İstihkaktan kesinti 
yapmak suretiyle damga vergisini vergi dairesine ödeyecek olanlar yaptıkları ödemelerden 
kestikleri vergiyi aylık veya üç aylık muhtasar beyanname ile vergi dairesine ertesi ayın 23. 
günü akşamına kadar bildirir ve 26. günü akşamına kadar da öderler.

Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlar nispi vergiye tabi aşağı-
daki işlemler ile ilgili kâğıtlarla sınırlıdır:

•	 Hizmet	erbabına	maaş,	ücret,	gündelik,	huzur	hakkı,	tazminat,	ikramiye	ve	harcı-
rah gibi adlarla yapılan nispi vergiye tabi istihkak ve avans ödemeleri,

•	 Müteahhitlere	ve	diğer	kimselere	yapılan	avans	ödemeleri,
•	 Resmî	dairelerce	yapılan	her	türlü	ödemeler
Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlara (ücret bordrosu, avans 

makbuzu vs.) “damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti suretiyle ödenecektir” şerhi 
konulup yetkililerce imzalanır.

Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlar hangi işlemlerle ilgili 
kâğıtlardır?

Damga Vergisinin Basılı Damga Konulması Suretiyle 
Ödenmesi 
Damga Vergisi Kanunu’ nun 17. maddesinde makbuz ve ibra senetleri, faturalar, ulaştırma 
ile ilgili konşimento ve manifesto gibi kâğıtlar, elektrik, havagazı, telefon ve su abonman söz-
leşmeleri	ile	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığının	izni	alınmak	şartıyla	damga	vergisine	tabi	diğer	
kâğıtların damga vergisinin basılı damga konulması şekliyle ödenebileceği öngörülmüştür.

Basılı damga konulan kâğıtlar matbu olarak hazırlanıp bastırılır. Stoklarda yer alan 
bu matbu kâğıtlar gerek oldukça üzerinde boş bırakılmış bilgiler ilgililerce doldurulmak 
suretiyle kullanılır. Bu kâğıtların damga vergisi söz konusu kâğıt basılmadan önce yüzde 
beş noksanı ile peşin olarak ödenir.
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Elektrik, havagazı, telefon ve su 
abonman sözleşmelerinin damga 
vergisinin basılı damga konulması 
şekliyle ödenebilir.
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Özet
Damga vergisini tanımlamak; bu verginin diğer mali 
yükümlülüklerden farklarını saptamak
 Damga vergisi, bireyler ve topluluklarının kendi ara-
larında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dola-
yısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme nite-
liğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden 
alınan bir mali yükümlülük olarak tanımlanabilir. 
Damga vergisi cebri ve karşılıklılık esasına dayanan 
bir kamu geliridir. Damga vergisi, bir hukuki işlemin 
kâğıda dökülmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığı 
karşılığında alındığı için Türk Vergi Sistemi içinde 
vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen aslın-
da resim niteliğinde bir mali yükümlülüktür.

Damga vergisinin bir mali yükümlülük olarak nitelik-
lerini listelemek
 Damga vergisi vergi sistemi içinde harcamalardan 
alınan vergiler kapsamında bir hukuki muamele ver-
gisidir. Dolaylı (vasıtalı), objektif (gayrişahsi) ve genel 
nitelikte bir vergi olup merkezî yönetim tarafından 
tahsil edilir.

Damga vergisinin çeşitli unsurlarını ve bu vergiye dair 
vergilendirilme biçimlerini listelemek
 Damga vergisinin konusunu Damga Vergisi Kanunu’ 
na ekli (1) sayılı tabloda 4 grup altında sayılmış bu-
lunan, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir 
işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir 
hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek 
olan doküman anlamında kâğıtlar ile elektronik imza 
kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik 
veri şeklinde oluşturulan belgeler oluşturur.

 Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay ver-
ginin konusunu oluşturan bir kâğıdın düzenlenmiş 
olmasıdır. Bu suret ile kâğıtlar ilgili olduğu hukuki iş-
lemlere dair bir hususu ispat ve belli etme ve bu husus 
açısından hüküm ifade etme niteliğini kazanır.

 Damga vergisinin yükümlüsü vergiye tabi kâğıtları 
imza edenlerdir. Bunlar kâğıdın ilgili olduğu hukuki 
işlemin tekemmülü için imzası gereken kişi veya kişi-
lerdir. Yasada bazı kişi ve kuruluşlar damga vergisine 
dair çeşitli ödevleri yerine getirmek zorunda bırakıla-
rak vergi sorumlusu yapılmıştır.

 Damga vergisinde değer esaslı (ad valorem) ve mik-
tar esaslı (spesifik) matrah türleri bir arada uygulanır. 
Maktu	 vergiye	 tabi	 kâğıtlar	 açısından	 miktar	 esas-
lı (spesifik) matrah söz konusu iken, nispi vergiye 
tabi kâğıtlar açısından ise değer esaslı (ad valorem) 
matrahtan söz edilir. Damga vergisi kapsamındaki 
kâğıtlar açısından nispi ve maktu vergileme olmak 
üzere iki temel vergilendirilme biçimi söz konusudur. 
Damga vergisine tabi kâğıtlar matrah türü ve belli bir 
parayı içerip içermeme ölçütleri uyarınca maktu veya 
nispi biçimde vergiye tabi tutulurlar.

 Damga vergisinde oran unsuru ancak değer esaslı 
matraha dayalı nispi vergilemede söz konusu olur. Ya-
saya ekli (1) sayılı tabloda belli kâğıt türleri için binde 
0 ile binde 9,48 arasında değişen bindelik damga ver-
gisi oranları öngörülmüştür.

 Gerek Damga Vergisi Kanunu gerekse de özel kanun 
hükümlerinde vergi muafiyeti ya da istisnası biçimin-
de çeşitli vergi kolaylıkları getirilmiştir.

Damga vergisinde vergilendirme açısından özellik taşı-
yan çeşitli durumları listeleyip açıklamak
 Damga vergisi uygulaması açısından damga vergisine 
tabi kâğıtların niteliklerinin tayin edilmesi, vergiye 
tabi kâğıt nüshalarının birden fazla olması, kâğıtta 
birden fazla akit ve işlem bulunması, kâğıda konulan 
imzanın birden fazla olması ve vergiye tabi kâğıtlarda 
belli para gösterilmesi zorunluluğu ile kağıdın ya-
bancı para cinsinden düzenlenmiş olması durumları 
özellik arz eder. 

Damga vergisinin çeşitli ödeme biçimlerini listeleyip 
açıklamak
 Damga vergisi günümüzde makbuz karşılığında öde-
me, basılı damga konulması suretiyle ödeme ve istih-
kaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme şeklinde üç 
temel ödeme biçiminden biri kullanılarak ödenir.

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Damga vergisinin nitelikler ile ilgili dair aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

a. Dolaysız (vasıtasız) bir vergidir.
b. Özel nitelikte bir muamele vergisidir.
c. Bir iktisadi muamele vergisidir.
d. Objektif (gayrişahsi) nitelikte bir vergidir.
e. İradi kamu gelirlerindendir.

2. Damga vergisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Her türlü iktisadi muamele
b. Basılı her tür matbua
c. Her türlü kâğıt ve selüloz ürünü
d. Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya 

devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzen-
lenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan 
ve yasaya ekli (1) sayılı tabloda belirtilmiş kâğıtlar ya 
da elektronik belgeler

e. Her türlü damgacılık, kaşecilik ve reklam ile tanıtım 
faaliyeti

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde damga vergisi borcu 
doğmaz?

a. Vergiye tabi bir kâğıdın Anadolu Üniversitesi’ nin 
Yunus Emre Kampüsü’ nde düzenlenmesi

b. Vergiye tabi bir kâğıdın Habur Sınır Kapısı’ nda dü-
zenlenmesi

c. Vergiye tabi bir kâğıdın Aktütün Sınır Karakolu’ nda 
düzenlenmesi

d. Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç Krallığı’ nın Ankara’ 
daki başkonsolosluğunda düzenlenmesi

e. Vergiye tabi bir kâğıdın Türkiye Cumhuriyeti’ nin İs-
veç’ in Oslo kentindeki başkonsolosluğunda düzen-
lenmesi

4. Damga vergisinin yükümlüsü kural olarak aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Kağıt ve selüloz mamullerini imal edenler
b.	 Matbuat	dağıtıcıları
c.	 Matbaa	ve	yayınevlerindeki	redaktörler
d. Vergiye tabi kâğıtları tasdik edenler
e. Vergiye tabi kâğıdı imza edenler

5. Damga vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

a. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların 
nüshaları niteliklerine göre nispi veya maktu esasta  
damga vergisine tabi olur.

b. Suretler maktu esasta damga vergisine tabi tutulur.
c. Her bir kopyası ayrı ayrı imzalanmış kâğıtlar nüsha 

sayılır.
d. Aslı gibidir kaşesi basılarak onaylanmış kâğıt fotoko-

pileri nüsha sayılır.
e. Araya karbon konularak bir defada imza edilerek dü-

zenlenmiş kâğıt kopyaları nüsha sayılır.

6. Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tablo uyarınca 
günümüzde uygulanan en yüksek oran aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Binde 1,89
b. Binde 7,59
c. Binde 5,69
d. Binde 9,48
e. Yüzde 1

7. Damga vergisi uygulamasında her biri hukuken aynı hü-
küm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzen-
lenmiş kâğıtlardan her birine ne ad verilir?

a. Lot
b. Bası
c. Kupon
d. Suret
e. Nüsha

8. “Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya dev-
letle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir 
hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da belge-
ler üzerinden alınan bir vergidir.” aşağıdakilerden hangisini 
tanımlar?

a. Gelir Vergisi
b.	 Banka	ve	Sigorta	Muameleleri	Vergisi
c. Damga Vergisi
d. Yargı Harçları
e. Noter Harçları
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Yaşamın İçinden
9. Damga vergisi hangisinin karşılığında alınır?

a. Hukuki işlemin kâğıda dökülmesi suretiyle yaratılan 
katma değer

b. Hukuki işlemin kâğıda dökülmesi suretiyle kazandığı 
ispat ayrıcalığı

c. Hukuki işlem vasıtasıyla elde edilen gelir
d. Hukuki işlem neticesinde yapılan harcama
e. Hukuki işlem sayesinde iktisap edilen servet

10. I. Damga vergisi cebri kamu gelirlerinden vergiler 
grubuna dâhil sayılır.

 II. Damga vergisi harcamalardan alınan vergilerdendir.
 III. Damga vergisi dolaysız bir vergidir.
 IV.  Damga vergisi objektif (gayri şahsi) nitelikte bir ver-

gidir.
Damga vergisinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki belirlemeler-
den hangisi/hangileri yanlıştır?

a. I, II, IV
b. I, III, V
c. I, II, III
d. II, IV, VI
e. III ve VI

ÖZET:	Mukavelename	adı	altında	düzenlenmiş	bulunmasına	
rağmen, herhangi bir hakkın kurulması, değiştirilmesi veya 
ortadan kaldırılmasına yönelik olmayan ve hukuki sonuç do-
ğurmayan kağıt damga vergisine tabi olmaz. 
İstemin Özeti:...
KARAR:	Dosyanın	incelenmesinden,	...	Şirketinde	hisse	sa-
hibi olan .... .... ... ve ... isimli kişilerin şirketteki hisselerine 
ilişkin olarak nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere 
çıkarılmış nama yazılı ilmühaberlerin arkasına düşülen şerh 
ile bütün hak, hukuk ve vecaibiyle davacı şirkete devir ve ciro 
edildiği, ciro şerhinin düşüldüğü tarihte düzenlenen ve adına 
“hisse senedi devir ve ferağ mukavelenamesi” denilen belge-
nin, şirkete ait hisse senetlerinin devrine ilişkin mukavele-
name olduğundan bahisle davacı şirket adına cezalı damga 
vergisi tarhiyatı yapıldığı anlaşılmıştır. 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’ inci maddesinde, bu 
kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine 
tabi olduğu, bu kanundaki kağıt teriminin, yazılıp imzalanmak 
veya imza yerine geçer bir işaret konmak suretiyle düzenlenen 
ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebi-
lecek olan belgeleri ifade ettiği: 4’ üncü maddesinde, bir kağıdın 
tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılaca-
ğı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların 
mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlar-
da kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerin-
deki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı: 9’ 
uncu maddesinde bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıt-
ların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alın-
mış: kanuna ekli (1) sayılı tabloda, mukavelenameler, taahhüt-
nameler ve temliknamelerin %06 oranında vergiye tabi olduğu 
belirtilmiş: (2) sayılı tabloda ise ticari veya mütedavil kağıtlar 
üzerine yazılan ciro kabul ve tesellümü mutazammın şerhler, 
damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasında sayılmıştır. 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409’ uncu maddesinde, 
hisse senetlerinin, hamiline veya nama yazılı olacağı: 411’ 
inci maddesinde, nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak 
üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması gerektiği, 
bunların devrinin nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait 
hükümlere tabi olduğu: 416’ ncı maddesinde ise nama yazılı 
hisse senetlerinin esas mukavelede aksine hüküm olmadık-
ça devrolunabileceği, devrin, ciro edilmiş senedin devralana 
teslimi ile olacağı hükümlerine yer verilmiştir. 
Yukarıda yer verilen kanun hükümlerinden açıkça anlaşıla-
cağı üzere, ilmühaberler, gerek nama gerekse hamiline yazı-
lı hisse senedi yerine kaim olmak üzere çıkarılmış olsunlar, 
hisse senetleri gibi birer kıymetli evraktırlar. Anonim şirket-
ler açısından esas olan hisselerdir. Hisselerin senede bağlan-
maları şart olmadığı gibi haklar, borçlar ve yükümlülükler 
açısından da bir değişiklik yaratmazlar. Hisse senetleri ve 



6. Ünite - Damga Vergisi 145

bunların yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberler, hisse-
leri belgeleyen ve bunların devrini kolaylaştıran birer belge-
dir. Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan 
ilmühaberler ciro edilmek ve karşı tarafa teslim edilmekle 
devir işlemi tamamlanmakta, pay defterine kaydedilme dı-
şında, devrin sözleşmeye bağlanması ve benzeri gibi başkaca 
herhangi bir işleme gerek bulunmamaktadır. 
Olayda, nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarıl-
mış olan nama yazılı ilmühaberlerin üçü 1.7.1996, biri 26.7.1996 
tarihinde ciro edilip davacı şirkete teslim edilmekle devir işlemi 
tamamlanmış ve mülkiyet davacıya geçmiştir. Damga Vergisi 
Kanununun 9’ uncu maddesinde öngörüldüğü üzere, kanu-
na ekli (2) sayılı tablonun IVüncü bölümünün 1’ inci maddesi 
gereği, ciro, damga vergisinden müstesnadır. Söz konusu ilmü-
haberlerin devralınması bakımından gerekli olmamasına rağ-
men, “hisse senedi devir ve ferağ mukavelenamesi” adı altında 
belgeler düzenlenmiş ve davalı idarece söz konusu kağıtlar birer 
mukavelename kabul edilmek suretiyle vergiye tabı tutulmuş ol-
duğundan, sözü edilen kağıtların, 488 sayılı Kanunun 4’ üncü 
maddesi uyarınca mahiyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Borçlar Hukukunda, mukavelename, iki veya daha çok kimse 
arasında bir hakkın kurulması, değiştirilmesi veya ortadan 
kaldırılması amacıyla yapılan anlaşmaya ilişkin bir belge 
olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu belgenin damga ver-
gisine tabi tutulabilmesi için ise, herhangi bir hususu ispat 
veya belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikte olması şarttır. 
Taraflar arasında düzenlenen ve vergiye tabi tutulan kağıda 
“mukavelename” adı verilmiş ise de; ... Çelik ve Zincir İmalat 
Sanayi	ve	Ticaret	Anonim	Şirketindeki	hisseler,	nama	yazı-
lı hisse senetleri yerini almak üzere çıkarılmış nama yazılı 
ilmühaberlerin ciro edilmesi ve davacı şirkete teslim edil-
mesiyle devralınmış olduğundan, devir ve ferağ mukavele-
namesi olarak adlandırılan kağıtlar, herhangi bir hakkın ku-
rulması, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasına yönelik 
bulunmayıp, herhangi bir hukuki sonuç doğurucu nitelik de 
taşımamaktadır Damga Vergisi Kanunu’ nun 1’ inci maddesi 
kapsamında, herhangi bir hususu ispat veya belli edici nitelik 
taşımayan söz konusu kağıtların, mahiyetleri itibarıyla birer 
mukavelename olarak kabulü mümkün olmadığından, yapı-
lan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmayıp, aksi yolda verilen 
mahkeme kararında isabet görülmemiştir. 
SONUÇ:	 Açıklanan	 nedenlerle,	 temyiz	 isteminin	 kabulüne:	
mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı üzerine ye-
niden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm 
altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek 
bulunmadığına, 14.12.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: D7.D E.1999/70 K.1999/4120, 14.12.1999 
www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm

Ödenen Damga Vergisi Geri Alınabilir mi?
Bilindiği üzere imzalanan sözleşmeler damga vergisine ta-
bidir ve özellikle yüksek tutarlı sözleşmelerde ödenen vergi 
hayli yüksek tutarlara ulaşmaktadır.Damga vergisi sözleşme-
nin (kâğıdın) imzalanıp resmiyet kazanmasıyla doğmakta ve 
ödenmektedir. Bunun ardından uygulamada zaman zaman 
imzalanan sözleşmenin geçersiz kaldığı görülmektedir. Bu 
geçersiz kalma; Kamu İhale Kurumu kararıyla veya mahke-
me kararıyla veya taraflardan birinin sözleşmeden caymasıy-
la ortaya çıkabilmektedir. Bu tip durumlarda damga vergisini 
ödeyen ancak vergiye konu olan sözleşmenin içeriğinden ya-
rarlanamayan tarafın, ödediği vergiyi geri alabilip alamaya-
cağı konusu, uygulamada sık karşılaşılan sorunlardan biridir. 
Damga vergisinde verginin konusunu 488 sayılı Damga Ver-
gisi Kanunu’ na (DVK) ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar, 
vergiyi doğuran olayı ise bu kâğıtların düzenlenip imzalan-
masından sonra hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerle-
re ibraz edilmesi oluşturur. Vergiyi doğuran olaya konu olan 
sözleşmelerin daha sonra bir şekilde geçersiz kalması duru-
munda, ödenen damga vergisinin geri alınıp alınamayacağı-
na ilişkin Damga Vergisi Kanunu’ nda bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Bu durumda, başka vergilerde uygulama alanı 
bulan	“vergi	hatası”	(VUK,	m.	116-126)	ile	ilgili	hükümlerin	
damga vergisi konusunda da uygulanması gerektiği düşü-
nülebilir.	Zira	VUK,	118/3’	te	ifade	edilen	“vergi	kapsamına	
girmeyen... evrak ve işlemler...” vergilendirme hatası olarak 
kabul edilmekte ve bu çerçevede ödenen vergilerin iadesi ön-
görülmektedir. Ancak uygulamada vergi idaresi, hata düzelt-
me hükümlerinin damga vergisi konusunda uygulanmasını 
kabul etmemektedir. Vergi idaresi özetle “Kâğıdın imzalan-
ması ile bu vergi doğar ve ödenir. Daha sonra kâğıtta yazılı 
hususların uygulanıp uygulanmaması vergiyi doğuran olayı 
ortadan kaldırmaz” demektedir. Danıştay kararları da; son 
yıllarda bazı mükellef lehine kararlar çıksa da, çoğunlukla 
Vergi İdaresinin görüşünü destekler niteliktedir. Bizim bu 
konudaki şahsi kanaatimiz ise; vergi idaresinin ve Danıştay’ 
ın çoğunluk içtihadından ayrılmaktadır. Bize göre, vergiyi 
doğuran olayın geçersiz kalması durumunda bu tip vergi-
lerin (vergi hukukundaki genel uygulamaya paralel olarak) 
geri iade edilebilmesi gerekir. Doktrinde damga vergisinin 
alınma nedeni olarak “Oluşturulan belgeler içinde yazılı hu-
suslara kamunun bekçilik yapmakta olması ve sorun çıkması 
durumunda kâğıtlarda yazılı hususların kamunun koruma-
sında olması” gösterilmektedir. Sözleşme (kâğıt) geçerliliğini 
yitirmişse, verginin alınma gerekçesi de ortadan kalkmış de-
mektir. Bu durum da verginin iadesinin adalete ve hakkani-
yete uygun düşeceğini gösterir. Son olarak, vergi idaresinden 
talebi geri çevrilen bu tip durumdaki mükelleflerin, sözleş-
menin feshedilmesine sebep olduğuna (kusurlu olduğuna) 

Okuma Parçası
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inandıkları karşı tarafa yönelerek (hukuk mahkemesinde) 
zararlarının tazminini isteyebileceklerini hatırlatalım.

Kaynak: Nurettin Bilici Dünya Gazetesi, 5 Ocak 2012
http://www.dunya.com/odenen-damga-vergisi-geri-alinabilir-
mi-142395h.html

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisinin Tanımı ve Ni-

telikleri” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 
2.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Damga	Vergisinin	Unsurları	ve	

Vergilendirme Biçimleri” konusunu tekrar gözden 
geçiriniz. 

3.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Damga	Vergisinin	Unsurları	ve	
Vergilendirme Biçimleri” konusunu tekrar gözden 
geçiriniz. 

4.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Damga	Vergisinin	Unsurları	ve	
Vergilendirme Biçimleri” konusunu tekrar gözden 
geçiriniz.

5.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Damga	Vergisinin	Unsurları	ve	
Vergilendirme Biçimleri” konusunu tekrar gözden 
geçiriniz. 

6.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Damga	Vergisinin	Unsurları	ve	
Vergilendirme Biçimleri” konusunu tekrar gözden 
geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisinde Vergilendir-
me Açısından Özellik Taşıyan Durumlar” konusunu 
tekrar gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisinin Tanımı ve Ni-
telikleri” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisinin Tanımı ve Ni-
telikleri” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisinin Tanımı ve Ni-
telikleri” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Damga vergisi vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen 
aslında resim niteliğinde bir mali yükümlülüktür. Zira damga 
vergisi, vergiye konu olan kağıdın sağladığı ispat kolaylığı bi-
çiminde ayrıcalığın karşılığında alınmaktadır. Damga vergisi 
konularına göre mali yükümlülükler ayrımında harcamalar-
dan alınan vergiler grubuna dâhil edilir. Burada vergiyi doğu-
ran olay hukuki bir işlemin yapılması ve bu işlem ile ilgili bir 
kâğıdın imzalanıp düzenlenmesi olduğundan damga vergisi 
hukuki muamele vergilerinin bir alt türünü oluşturur. Damga 
Vergisi harcamalardan alınan bir vergi olması nedeniyle do-

laylı (vasıtalı) bir vergi niteliği taşır. Vergilendirme sırasında 
yükümlülerin ekonomik, hukuki ve kişisel (medeni, ailevi, 
sıhhi vb.) durumları dikkate alınmadığı için damga vergisi 
objektif (gayrişahsi) nitelikte bir vergidir. Damga vergisi genel 
nitelikte bir vergidir zira hukuki işlemlere dair kâğıtların pek 
çoğu bu vergiye tabi tutulmuştur. Son olarak damga vergisi 
merkezî yönetim tarafından alınan bir vergi olup bu vergiye 
dair tahsilat genel bütçe gelirleri arasında yer alır.

Sıra Sizde 2
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ nun 1. maddesinde kâğıt 
terimi, “yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret 
konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat 
veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler” ola-
rak tanımlanmıştır. 5228 sayılı Yasa’ nın 59. maddesinin 4/a 
bendi ile 31.07.2004 tarihinde Damga Vergisi Kanunu’ nda 
yapılan değişiklik ile elektronik imza kullanılmak suretiyle 
manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan 
belgelerin de kâğıt olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Sıra Sizde 3
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ na ekli (1) sayılı tabloda 
damga vergisine tabi kâğıtlar, akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar 
ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar ile mak-
buzlar ve diğer kâğıtlar olmak dört başlık altında sayılmıştır.

Sıra Sizde 4
Damga vergisine tabi olacak kâğıtların taşıması gerekli temel 
nitelikler aşağıdaki gibi tespit edilebilir:
•	 Kanun’	 a	 ekli	 (1)	 sayılı	 tabloda	 sayılan	 kâğıtlar	 arasın-

da bulunmak ve Kanuna ekli (2) sayılı tabloda sayılan 
kâğıtlardan olmamak,

•	 Yazılıp	imzalanmak	veya	imza	yerine	geçen	bir	işaret	ko-
nulmak suretiyle düzenlenmiş olmak,

•	 Yürürlükteki	mevzuat	uyarınca	herhangi	bir	hususu	ispat	
veya belli etmeye yaramak,

•	 Gerektiğinde	ibraz	edilebilecek	nitelikte	olmak.

Sıra Sizde 5
Damga vergisine tabi bir kağıdın düzenlenmesi sureti ile bu 
kâğıt ilgili olduğu hukuki işleme dair bir hususu ispat ve belli 
etme ve bu husus açısından hukuken hüküm ifade etme nite-
liği kazanır. Kâğıda bağlanmak işleme hukuki açıdan ispat ve 
tevsik kabiliyeti kazandırır.

Sıra Sizde 6
Damga Vergisi Kanunu yabancı memleketler ile Türkiye’ deki 
yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmiş kâğıtların da 
belli koşullar altında Türkiye’ de damga vergisi ile yükümlendi-
rilebilmesine cevaz vermiştir. Yabancı memleketler ile Türkiye’ 
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deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmiş kâğıtlar, 
Türkiye’ de resmî dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro 
işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden 
faydalanıldığı takdirde damga vergisine tabi tutulabilir.

Sıra Sizde 7
Damga vergisi kapsamında bulunan kâğıtlardan bir kısmı 
birden fazla kimse tarafından imzalanır. Sözleşmeler-muka-
velenameler gibi kâğıtların damga vergisi yükümlülüğü bu 
kâğıtları imza eden tüm kişilere aittir. Kâğıtta imzası bulu-
nanların hepsi kâğıda ilişkin damga vergisinin tamamının 
ödenmesinden müştereken ve müteselsilen mükellef ve so-
rumlu tutulurlar. Zira Yasa’ da birden fazla kişi tarafından 
imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından kâğıdı 
imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı belirtilmiştir 
(DVK m.24/II). Bu nedenle vergi idaresi damga vergisini 
kâğıdı imza edenlerin herhangi birinden isteyebilir.

Sıra Sizde 8
Damga vergisine tabi kâğıtlardan akitlerle ilgili kâğıtlar gru-
bu içinde yer alan kâğıtlardan sadece belli parayı ihtiva et-
meyen tahkimnameler ve sulhnameler ile belli parayı ihtiva 
edenleri de dahil olmak üzere turizm işletmeleri ile seyahat 
acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşme-
leri maktu vergiye tabi tutulmuştur.

Sıra Sizde 9
Damga Vergisi Kanunu’ nun “istisnalar” başlıklı 9. madde-
sinde Kanun’ a ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga 
vergisinden müstesna tutulduğu belirtilmiştir. Bu düzenle-
meye paralel olarak Kanun’ a ekli (2) sayılı tabloda ise damga 
vergisine tabi olmayan, bir başka deyişle damga vergisinden 
istisna edilmiş kâğıtlar beş grup hâlinde düzenlenmiştir. 
Bunlar resmî işlerle ilgili kâğıtlar, öğrenciler ve askerlerle ilgi-
li kâğıtlar, işçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar, ticari 
ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar ile kurumlarla ilgili kâğıtlardır.

Sıra Sizde 10
Damga vergisine tabi bir kâğıdın nitelikleri tayin edilirken, 
şayet bu kağıt şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtlardan 
biri ise kâğıdın ilgili kanundaki adına, değil ise kâğıt üzerin-
deki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılır. Ayrıca niteli-
ği tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf 
yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine bakılarak buna 
göre kâğıdın kazandığı niteliğe göre damga vergisi alınır.

Sıra Sizde 11
Nüshalardan her biri kural olarak ayrı ayrı aynı nispet ve 
miktarlarda damga vergisine tabi tutulurken suretler maktu 
vergiye tabi tutulur. Bu durumun sebebi ve gerekçesi nüsha-

nın surete göre bir hususu ispat ve belli etmek konusunda 
daha değerli bir ispat ve tevsik vasıtası sayılmasıdır.

Sıra Sizde 12
Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının verginin tekerrü-
rünü gerektirmemesi kural olmakla birlikte bu genel kuralın 
iki istisnası bulunmaktadır. Damga Vergisi Kanunu maktu 
vergiye tabi olan ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan mak-
buz ve ibra senetlerinin vergisinin kâğıttaki imza adedince 
alınacağını hükme bağlamıştır. Zira bu tür kâğıtlarda sadece 
parayı alan kimsenin imzasının varlığı kâğıdın tekemmülü 
için yeterlidir. Bu duruma rağmen kâğıda birden fazla imza 
konulması kâğıtta birden fazla hukuki işlemin var olduğuna 
delalet eder. Hâl böyle olunca kâğıttaki imza sayısınca vergi 
alınması gerekir. (3239 sayılı yasa ile makbuzlar ve ibra senet-
leri için maktu vergileme kaldırılmıştır. Bu duruma rağmen 
yasadaki bu hüküm değiştirilmemiştir. Bu nedenle bu hüküm 
ancak 3239 sayılı Yasa’ dan önce düzenlenmiş kâğıtlar açısın-
dan uygulanabilecektir! Genel kuralın ikinci ve son istisnası 
nispi vergiye tabi olan ve birden fazla kimse tarafından imza 
edilen makbuz ve ibra senetleri ile ilgilidir. Bu tür kâğıtlarda 
her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise kâğıdın 
vergisi imza sahiplerinden bunların hisselerine göre ayrı ayrı 
tahsil edilecektir. Buna karşılık kâğıttaki imza sahiplerinin 
hisseleri ayrıca belli edilmemişse, kâğıdın nispi damga vergisi 
de kâğıttaki imza adedince imza sahiplerinden alınacaktır.

Sıra Sizde 13
Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlar 
nispi vergiye tabi aşağıdaki işlemler ile ilgili kâğıtlarla sınırlıdır:
•	 Hizmet	erbabına	maaş,	ücret,	gündelik,	huzur	hakkı,	taz-

minat, ikramiye ve harcırah gibi adlarla yapılan nispi ver-
giye tabi istihkak ve avans ödemeleri,

•	 Müteahhitlere	ve	diğer	kimselere	yapılan	avans	ödemeleri,
•	 Resmî	dairelerce	yapılan	her	türlü	ödemeler.
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Harç kavramını, harç çeşitlerini, ne zaman, ne miktarda ve nasıl alındığını açık-
layabilecek,
Harçlarda dikkat edilecek önemli konuları açıklayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
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GİRİŞ
Harçlar, Anayasamızın 73. maddesinde vergiler ile birlikte yer almaktadır. Anayasamızda 
vergilerin kamu giderlerini karşılamak üzere alındığı belirtilmiş olmasına karşın, harçlar-
la ilgili olarak açıklayıcı bir tanımlamaya yer verilmemiştir. Harçlar da vergiler gibi ancak 
kanunla konulabilir, kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Kanunlarda açıkça harç alınmasını 
gerektirmeyen konularda harç alınması mümkün değildir. Diğer taraftan vergilerde ol-
duğu gibi harçlar ile ilgili kanunlarda da muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak 
yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

Merkezî yönetim bütçesinin geliri olan harçlar, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’ nda yer 
almaktadır. Harçlar, vergiden farklı olarak harç uygulanan kamu hizmetlerinden fayda-
lananlardan alınır. Bir kamu hizmetinden faydalanılması için harç ödenmesi, bu kamu 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için harçlardan elde edilen gelirin sadece bu hizmetlere 
kullanılacağı anlamına gelmez. Harçlar da bütçede genellik ilkesi gereğince merkezî yöne-
tim bütçesinde yer alan her türlü harcamalar için kullanılabilir. 

Harç ile vergi kavramını ayırt edebilmek açısından şu farklılıklara ve ortak noktalara 
dikkat etmek gerekir. 

•	 Vergiler	ve	harçlar	kamu	giderlerini	karşılamak	için	alınırlar.	
•	 Vergiler,	 kişinin	 kamu	 hizmetinden	 yararlanıp	 yararlanmadığına	 bakılmaksızın	

mali gücüne göre alınırken harç alınabilmesi için kişinin kamu hizmetinden yarar-
lanması gerekir. 

•	 Ödenen	vergi	karşılığında	verilen	kamu	hizmeti	ve	miktarı	belli	değildir.	Harçlar	
da ise kamu hizmeti ve bundan ne kadar yararlanıldığı bilinebilmektedir. 

•	 Harçlar	da	vergiler	gibi	zora	dayanır	(Mutluer,	2006:	10).	
•	 Hizmetten	faydalanmaya	başlayabilmek	için	harcın	bir	kısmının	veya	tamamının	

ödenmesi gerekirken diğer kamu hizmetlerinden faydalanabilmek için verginin 
ödenmiş olması şart değildir. 

•	 Harçta	yükümlü	faydalandığı	hizmetin	bazen	tamamını	bazen	de	bir	kısmını	öde-
mektedir	(Edizdoğan,	2008:	123).

Aşağıdaki bölümlerde Harçlar Kanunu’ nun metodolojik sıralamasına uygun olarak 
yargı , noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikametgâh teskeresi, 
çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, gemi ve liman, im-
tiyazname, ruhsatname ve diploma ile trafik hizmetlerine ilişkin harçlara yer verilecektir. 

Harçlar

Harçlar

Harçlar da vergiler gibi ancak 
kanunla konulabilir, kaldırılabilir 
veya değiştirilebilir.
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YARGI HARÇLARI 

Harcın Konusu
Yargı harçları genel olarak kişilerin özel hukukunu ilgilendiren gerek özel hukuk ilişkile-
rinden gerekse kamu hukukunda kamu ile ilişkilerden kaynaklanan yargı işlemlerinden 
alınmaktadır. Ceza yargısı içerisinde olmakla birlikte şahsi hukuka ait hakların ceza mah-
kemesince hüküm altına alınması hâlinde de celse harçları hariç yargı harçları alınmak-
tadır. 

Celse harcının niteliği nedir?

Taraflar, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek 
uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna 
bırakılması	 hususunda	 tahkim	 sözleşmesi	 yapabilir	 (6100	 Sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	
Kanunu	md.	407-444).	Hakem	kararlarının	uygulanabilmesi	için	mahkeme	başkanı	veya	
hâkim tarafından verilen şerhlerden hakem kararının mahiyetine göre karar ve ilam harcı 
alınır. 

Ülkemiz,	 10	Haziran	 1958	 tarihli	Yabancı	Hakem	Kararlarının	Tanınması	 ve	 İcrası	
Hakkındaki	New	York	Sözleşmesi’	ni	onaylayarak	taraf	olmuştur	(3731	Sayılı	Kanun).	Ya-
bancı hakem kararlarından da aynı suretle harç alınır. Kanun gereğince tahkim yolu ile 
çözülmesi	zorunlu	olan	davalardan	da	harç	alınır.	Örneğin,	3289	sayılı	Gençlik	ve	Spor	
Genel	Müdürlüğünün	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun’	un	Ek-9	maddesi	gereğince	
federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararına karşı itirazların 
tahkim yolu ile giderilmesi gerekir. 

5718	sayılı	Milletlerarası	Özel	Hukuk	ve	Usul	Hukuku	Hakkında	Kanun	kapsamında	
yer alan yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların Türkiye’  de uygulanabilmesi 
için açılacak davalarda, bu ilamlarda hükmolunan şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre 
harç alınacaktır. 

Bölge	İdare	Mahkemeleri	ile	Danıştay’		da	ilk	derece	mahkemesi	sıfatıyla	açılacak	da-
valardan	yargı	harcı	alınır.	Vergi,	resim,	harç	ve	benzeri	mali	yükümler	ile	bunlara	bağlı	
zam ve cezalarla ilgili olanlar için ise vergi yargısı harçları alınır.

Yargı	harçları,	Kanuna	bağlı	(1)	Sayılı	Tarifede	yer	almaktadır.	
Yargı harcı uygulamasında karşılık davalar, ayrı davalar gibi harca tabidir. 
Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse katıldığı taraftan alı-

nan harca eşit miktarda harcı ödemek zorundadır. .
İşlemden	kaldırılan	dosya,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’	nda	belirtilen	süre	içinde	

yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır.
Bir hükmün bozulmasından sonra verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar 

ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden daha önce alınmış olan karar ve ilam harcı, 
takip eden hükme ait harçtan mahsup olunur.

Karar düzeltme talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse temyiz 
olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır.

Yeniden yargılamanın kabulü üzerine ortaya çıkacak davalar, yeni davalar gibi harca 
tabidir. Yeniden yargılama talebinde bulunan sonuç olarak haklı çıkarsa daha önce alınan 
harç mahsup edilir.

1

Hakem kararlarının 
uygulanabilmesi için karar ve ilan 
harcı alınır.
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Yargı Harçlarında Mükellef
Genel	olarak	yargı	harçlarını	davayı	açan	veya	harca	konu	olan	işlemin	yapılmasını	iste-
yen	kişiler	ödemekle	mükelleftir.	Vasinin	hesabının	görülmesi	dolayısıyla	alınacak	harçlar,	
vesayet altındaki şahsa izafeten vasiden alınır. Burada vasi harcın ödenmesinden sorumlu 
ancak ödemiş olduğu bu tutarı vesayet altındaki kişinin mal varlığından alma hakkına 
sahiptir.	Vasinin	ödeme	yükümlülüğü	vesayet	altındakinin	mükellef	olma	zorunluluğunu	
değiştirmemektedir. 

Harcın ortaya çıkması için kişinin harca tabi bir hizmetten yararlanması yeterlidir. 
Genel	kuralın	dışında,	kişi	hizmetten	yararlanmak	için	bir	talepte	bulunmamasına	rağ-
men re’ sen işlem yapıldığında bu işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa lehine işlem 
yapılan kişilerden alınacaktır. 

Kanun koyucu kusurlu davranarak yeni bir duruşma yapılmasına sebep veren kişilere 
de cezai mahiyette celse harcı öngörmüştür. Yargılama işlemleri sırasında yargılama, ta-
rafların talep ve kabulü üzerine ertelenmiş ise celse harcı taraflardan alınacaktır. Taraflar, 
daha önce yapılması mümkün olduğu hâlde yapmamış olması nedeniyle duruşmanın er-
telenmesine sebep vermiş ise o zaman celse harcı buna sebep veren taraftan alınacaktır. 
Celse harcı, yargılamaya konu olan ve aynı zamanda harca tabi olan işlemlerden farklı 
olarak hizmetten faydalanmaktan ziyade, hizmetin aksamasına sebep olmaktan dolayı 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda mükellef hizmetten yararlanan değil hizmete engel olan 
veya	daha	fazla	kamu	gideri	yapılmasına	sebep	olan	kişidir.	Eğer	ertelemeye	taraflar	ye-
rine vekillerin kendi kusurları ile sebebiyet verilmiş ise o zaman celse harcı davaya taraf 
olanlardan	değil	tarafların	vekillerinden	alınacaktır.	Bu	harç	iki	celse	(duruşma)	içerisinde	
ödenmez	ise	harç,	bir	misli	fazlasıyla	alınacaktır.	Eğer	bu	harç	ödenmez	ise	bu	sefer	celse	
harcına karar veren mahkemece Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı ile cebren alınması 
gündeme gelecektir.

Yargı Harçlarında İstisna Uygulaması
İstisna	vergi	konusunun	tamamen	yada	kısmen	vergi	dışında	tutulması	anlamına	gelmek-
tedir.	Gelirin,	harcamanın	ya	da	servetin	vergi	dışında	tutulması	istisnai	örneklerdir.	Aşa-
ğıda	yazılı	konular	yargı	harcından	istisna	edilmiştir:	

•	 Ticari	senetlere	ait	takipler	hariç,	değeri	50	Türk	lirasını	geçmeyen	dava	ve	takipler,	
•	 Vasi	tayini	ve	azli,	hâkimin	reddi	talebinin	kabulü	ve	hâkimin	reddine	ait	kararlar,	
•	 Ayda	100	Türk	lirasını	geçmeyen	nafakalara	ait	dava	ve	takipler	(birden	fazla	kişiler	

lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar 
ayrı	olarak	dikkate	alınır),	

•	 İcra	ve	iflas	dairelerinin	kusuru	yüzünden	yanlış	yapılmış	olan	işlemlerin	ıslahı	ve	
iptaline dair icra mahkemesi kararlarıyla, bu iptal veya ıslah dolayısıyla yeniden 
yapılacak işlemler, 

•	 Ticaret	sicilinde	re’	sen	yapılan	düzeltmeler,	
•	 İcra	mahkemelerinin	cezaya	ilişkin	kararlarıyla	bu	kararların	temyizi	işlemleri,	
•	 İcra	ve	İflas	Kanunu’	nun	270	inci	maddesi	gereğince	kiralayanın	hapis	hakkının	

geçici muhafazası için icra dairesinden isteyeceği yardım üzerine yapılacak defter 
tutma işlemleri, 

•	 Yetkili	makamların	isteyecekleri	ilam	ve	çeşitli	evrak	suretleri,	
•	 Kamu	adına	Cumhuriyet	savcıları	tarafından	hukuk	mahkemelerine	açılan	davalar	

ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun 
yolu başvuruları, 

Yargı harçlarında mükellef dava 
açan veya harca konu olan işlemin 
yapılmasını isteyen kişilerdir.
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•	 Genel	bütçeye	dâhil	idarelerin,	bu	Kanu’	nun	1	(yargı	harçları)	ve	3	(vergi	yargı-
sı	harçları)	sayılı	tarifelerine	giren	bütün	işlemleri	ancak	yargılamada	taraflardan	
birisinin genel bütçeye dâhil idare, diğerinin ise genel bütçeye dâhil idare dışında 
birisi olması hâlinde harcın haklılık oranına göre kimin tarafına yüklenileceğine 
karar verildiğinde genel bütçeye dâhil idarenin haklılığı oranında karşı taraftan 
tahsiline karar verilir.

Genel	bütçe	kapsamındaki	kamu	idareleri,	5018	Sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	
Kanunu’ nun eki cetvellerinde yer alan I Sayılı Cetvelde belirtilmiştir. Buna göre genel 
bütçeli	idareler	şunlardır:

1.	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	
2. Cumhurbaşkanlığı 
3. Başbakanlık 
4. Anayasa Mahkemesi 
5.	 Yargıtay	
6.	 Danıştay	
7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
8.	 Sayıştay	
9. Adalet Bakanlığı 
10.	Millî	Savunma	Bakanlığı	
11.	İçişleri	Bakanlığı	
12.	Dışişleri	Bakanlığı	
13.Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	
14.	Millî	Eğitim	Bakanlığı	
15.	Sağlık	Bakanlığı	
16.	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığı
17.	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı
18.	Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı	
19.	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	
20.	Millî	Güvenlik	Kurulu	Genel	Sekreterliği	
21.	Millî	İstihbarat	Teşkilatı	Müsteşarlığı	
22.	Jandarma	Genel	Komutanlığı	
23.	Sahil	Güvenlik	Komutanlığı	
24. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
25.	Avrupa	Birliği	Bakanlığı	
26.	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	
27.	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	
28.	Ekonomi	Bakanlığı	
29.	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	
30.	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	
31.	Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı	
32. Kalkınma Bakanlığı 
33.	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	
34.	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	
35.	Diyanet	İşleri	Başkanlığı	
36.	Hazine	Müsteşarlığı	
37.	Kamu	Düzeni	ve	Güvenliği	Müsteşarlığı	
38.	Başbakanlık	Yüksek	Denetleme	Kurulu	
39. Devlet Personel Başkanlığı 
40.	Türkiye	İstatistik	Kurumu	

	 41.	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığı	
	 42.	Gelir	İdaresi	Başkanlığı	
	 43.	Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü	
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	 44.	Meteoroloji	Genel	Müdürlüğü	
	 45.	Basın-Yayın	ve	Enformasyon	Genel	Müdürlüğü	
	 46.	Göç	İdaresi	Genel	Müdürlüğü

47.   Avrupa Birliği Başkanlığı
48.		Devlet	Arşivleri	Başkanlığı
49.		İletişim	Başkanlığı
50.		Milli	Saraylar	İdaresi	Başkanlığı
51.		Strateji	ve	Bütçe	Başkanlığı
İcra	İflas	Kanunu’	nun	4.	maddesinde	düzenlenen	İcra	Tetkik	Mercii	ifadesi	2004	sayılı	İcra	

İflas	Kanunu’	na	eklenen	geçici	6.	madde	ile	icra	mahkemesi	olarak	değiştirilmiştir.	İcra	tetkik	
mercii ile icra mahkemeleri aynıdır. Kanunda icra tetkik mercii, tetkik mercii veya mercii ola-
rak	yer	alan	ifadeler	icra	mahkemesi	olarak	dikkate	alınmalıdır.	Uygulamada	icra	mahkemele-
ri de icra hukuk mahkemeleri ve icra ceza mahkemeleri olarak görev yapmaktadır.

Özel	kanunlarla	harçtan	 istisna	edilen	 işlemlerden	de	harç	alınmaz.	Menkul,	 gayri-
menkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık 
kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek 
işlemleri bu Kanun’  da yazılı harçlardan istisna olduğu belli edildiğinden yargı harçların-
dan da istisna olacaktır. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limitet şirketlerin kuruluş, 
sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’ i değişiklikleri nedeniyle yapılacak iş-
lemler	ile	esnaf	ve	sanatkârlar	kredi	ve	kefalet	kooperatifleri	(Bu	kooperatifler	ile	Kredi	
Garanti	Fonu	İşletme	ve	Araştırma	Anonim	Şirketi	tarafından	bankalardan	kullandırıla-
cak	krediler	için	verilecek	kefaletler	dâhil)	bankalar,	yurt	dışı	kredi	kuruluşları	ve	ulusla-
rarası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine 
ilişkin işlemlerindeki istisna uygulamasında yargı harçları hariç tutulmuştur.

Yargı Harçlarında Muafiyet Uygulaması
Muafiyet, konu olarak yasal yükümlülüğe tabi olmakla birlikte yasal yükümlülüğü yerine ge-
tirmek zorunda olan kişilerden bazılarının yükümlülük dışında tutulmasına denilmektedir. 
Yargı harçlarına özel olarak, erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından üstlenilen veya karşılanan 
onbaşı	ve	çavuşlar	adliye	 işlemlerinden	ötürü	harçtan	muaf	 tutulmuşlardır.	Genel	olarak,	
özel	kanunlarla	harçtan	muaf	tutulan	kişilerden	harç	alınmaz.	İş	Kanunu’	na	tabi	işçilerin	ve	
çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takip-
lerinde	harçtan	muafiyet,	gündelikleri	veya	aylık	ücretleri	16	yaşını	doldurmuş	işçiler	için	
belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.

Harçlar	Kanunu’	nun	123.	maddesindeki	veya	diğer	kanunlarda	yer	alan	harçtan	mu-
afiyete	ilişkin	hükümler,	Harçlar	Kanunu’	nun	(1)	sayılı	Tarifesinin	“(A)	Mahkeme	Harç-
ları”	bölümünün	(V)	numaralı	fıkrasındaki	“Keşif	Harcı”	ve	(1)	sayılı	Tarifesinin	“(B)	İcra	
ve	İflas	Harçları”	bölümünün	(III)	numaralı	 fıkrasındaki	“Haciz,	Teslim	ve	Satış	Harcı”	
bakımından uygulanmaz.

Yargı Harcının Ölçü ve Oranları
Yargı	harçları	hem	işleme	esas	değer	üzerinden	belli	bir	oranda	(ad	volarem/nispi)	alındığı	
gibi	işlem	bazında	belirli	bir	ölçüde	(spesifik/maktu)	de	alınabilmektedir.	Harçlar	Kanu-
nu’ na ekli tarifede hem TL hem de oran ile ifade edilen harçlara yer verilmektedir. 

Değer	ölçüsüne	göre	harca	tabi	işlemlerde	(1)	sayılı	tarifede	yazılı	değerler	esastır.	Mü-
dahalenin kaldırılması tescil ve tapu kayıt iptali gibi taşınmazın kendisi ile ilgili davalarda 
taşınmazın değeri dikkate alınır. Taşınmazın kendisini ilgilendiren davalarda ecrimisil 
(haksız	kullanım	tazminatı)	ve	tazminat	gibi	taleplerde	de	bulunulduğu	takdirde	harç,	ta-
şınmazın değeri ile talep olunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır. Değer tespiti 

Yargı harçları işleme esas değer 
üzerinden belli bir oranda ya da 
işlem bazında belirli bir ölçüde 
alınabilmektedir.
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mümkün olan durumlarda dava dilekçelerinde değer gösterilmesi zorunludur. Dava di-
lekçesinde değer gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma hâlinde dava 
dilekçesi işleme alınmaz. Yargılama sırasında değerin eksik tespit edildiği anlaşılırsa takip 
eden duruşmaya kadar eksik harcın tamamlanması gerekmektedir. 

Taşınmazın tahliyesi davalarında, yazılı sözleşme olsun veya olmasın bir yıllık kira be-
deli üzerinden karar ve ilam harcı alınacaktır. Bir taşınmazın veya bir geminin tahliye ve 
teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı, bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre 
takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanacaktır. Bir taşınır malın teslimine dair olan 
icra takiplerinde tahsil harcı, taşınır malın ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, 
bu	yoksa	takdir	edilecek	değer	üzerinden	hesaplanacaktır.	İcra	takiplerinde	takipten	sonra	
işleyecek olan faizler, harcın hesabında dikkate alınmaz ancak takip tarihine kadar olan 
işlemiş faiz yargılama harcına tabi olacaktır.

Yargı	harçları	(1)	sayılı	tarifede	yazılı	oranlar	üzerinden	alınır.	Diğer	taraftan	mahke-
mece yargılama işlemleri kendiliğinden tamamlanmadan, yargılamanın ilk duruşmasında 
tarafların davadan feragat veya davayı kabul etmeleri veya sulh olmaları hâlinde karar 
ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınacaktır. Hangi sebeple olursa 
olsun, icra takibinden vazgeçilmesi hâlinde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı 
alınacaktır ancak dosyada haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse 
tahsil harcı tam olarak alınacaktır. 

Yargı Harcının Ödenmesi
Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tarafından makbuz 
karşılığında	tahsil	edilir.	(1)	Sayılı	Tarifede	yazılı	maktu	harçlar	ilgili	bulunduğu	işlemin	
yapılmasından önce peşin olarak ödenir. Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alın-
ması	gerekenler,	harç	alacağının	doğması	tarihinden	itibaren	15	gün	içinde	ödenir.	Harç	
peşin veya süresinde ödenmemiş ise takip eden işlemlere ancak harç ödendikten sonra 
devam olunur.

Diğer taraftan oran olarak hesaplanan, karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri 
kalanı	kararın	tebliğinden	itibaren	bir	ay	içinde	ödenir.	Ölüm	ve	cismani	zarar	sebebiyle	
açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak 
uygulanır. Kalan karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılması-
na, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel değildir. 

İcra	takiplerinde	tahsil	harcı	alacağın	alacaklıya	ödenmesi	sırasında,	ödeme	yapılma-
yan hâllerde	harç	alacağının	doğması	tarihinden	itibaren	15	gün	içinde	ödenecektir.	Harç	
alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar. 

(1)	Sayılı	Tarifenin	(D)	bölümünde	yazılı	depozito,	defter	tutma	ve	miras	işlerine	ait	
harçlar	da	işin	sonundan	itibaren	15	gün	içinde	ödenir.

Harçlar Kanunu’ nda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenler, 
ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde bir yazı 
ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur.

Yargı Harçlarında Özel Hâller
Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe takip eden işlemler kural olarak yapıl-
maz. Yargılamada temyiz, itiraz, karar düzeltme gibi kanun yolları yargılamanın safhaları 
olsa da takip eden iş olarak kabul edilmez. Yargılama için alınması gereken peşin harçların 
ödenmesi takip eden işlemler için şarttır. Buradaki işlemden yargılama içindeki işlemleri 
anlamak gerekir. Diğer taraftan, harç ödemesi gereken taraf, işleme devamı engellemek 
bakımından harcı ödemez ise diğer taraf bu harçları ödeyerek işleme devam edilmesini 
sağlayabilir, bu durumda bu para yargılama sonucunda ayrıca bir isteğe gerek olmaksızın 
mahkemece hükümde dikkate alınır.

Yargı harçları harca konu olan 
işlemleri yapan mahkeme 
veya daire tarafından makbuz 
karşılığında tahsil edilir.
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İş	mahkemeleri	tarafından	işçiler	lehine	hükme	bağlanmış	olan	hak	ve	alacakların	ta-
kibinde işçilerden hiçbir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar, işçi haklı çıktığı 
takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil 
olunur.	Ancak	harçtan	muafiyet	gündelikleri	veya	aylık	ücretleri	16	yaşını	doldurmuş	işçi-
ler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.

NOTER HARÇLARI

Harcın Konusu
Her çeşit senet, sözleşme ve kâğıtların tanzimi, saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değe-
ri belli emanetlerin saklanması, gayrimenkul ve menkullerin idaresi, konşimento yazılması, 
her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestoların tanzimi, vekâletname tanzimi, defter tasdiki, ilgi-
lilere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt ve kayıt suretlerinin 
çıkartılması, mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hâl ve 
şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti, piyango, seçim ve toplantılarda hazır 
bulunulması, önceki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla düzeltilmesi, sözleşmenin 
feshi, umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukave-
leleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının 
idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mu-
kaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele 
ve kâğıtların düzenlenmesi ile noter tarafından re’ sen tutanak düzenlenmesine dair noter 
işlemleri	Harçlar	Kanunu’	na	bağlı	(2)	Sayılı	Tarifede	yazılı	olanları	noter	harçlarına	tabidir.

Noter Harcı Mükellefiyeti, İstisna ve Muafiyet
Noter harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükel-
leftirler. Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların isteyecekleri suretlerden harç 
alınmaz. Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kağıtlarla 
ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur. Pey akçesi, za-
manı rücu, ücret kesintisi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı şeklinde olan taahhüt-
lerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça harç alınmaz. 

Yabancı devletlerin Türkiye’ de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik 
ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve 
Türkiye’  de resmî bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca 
mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartıyla harçtan muaftır. 

Özel	kanunlarla	harçtan	muaf	tutulan	kişilerle	istisna	edilen	işlemlerden	harç	alınmaz.
Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, 

bölünme ve nev’ i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve 
kefalet	kooperatifleri	(Bu	kooperatifler	ile	Kredi	Garanti	Fonu	İşletme	ve	Araştırma	Anonim	
Şirketi	tarafından	bankalardan	kullandırılacak	krediler	için	verilecek	kefaletler	dâhil)	bankalar,	
yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların temi-
natlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler noter harcından istisna edilmiştir.

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu va-
kıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.

Noter Harcının Hesaplanması ve Ödenmesi
Noter harçları, ilgili işlemin bitirilmesinden önce peşin olarak alınır. Noter harçları hem 
işleme	esas	değer	üzerinden	belli	bir	oranda	(ad	volarem/nispi)	alındığı	gibi	işlem	bazında	
belirli	bir	ölçüde	(spesifik/maktu)	de	alınabilmektedir.	Noter	harçları	Harçlar	Kanunu’	na	
ekli	(2)	Sayılı	Tarifede	yazılı	oran	ve	tutarlarda	alınır.

Noter harçlarında mükellef harca 
konu olan işlemin yapılmasını 
isteyen kimsedir.
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Taşınır ve taşınmaz mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukave-
le, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi zorunludur. Tarifede yazılı nispi harçların hesabında, 

•	 sulh	işlemlerinde	sulh	olunan	bedel,	
•	 rehin	işlemlerinde	rehin	bedeli,	
•	 kiralarda	mukaveledeki	süreye	göre	kira	karşılığının	toplamı,	süre	belli	değilse	bir	

yıllık kira tutarı,
•	 hizmet	akdinde	süreye	göre	verilecek	ücretin	toplamı,	süre	belli	değilse	bir	yıllık	

ücret tutarı,
•	 sermaye	şirketlerinde	konulması	ve	ileride	konulması	taahhüt	edilen	sermayenin	

toplamı, 
•	 kaydı	hayatla	irat	bağlanmasında	bir	yıllık	irat	tutarı,	harca	esas	olur.	
Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız ar-

tırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alınır. 
Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer, 

işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. 
Hesaplanacak	harcın	miktarını	değiştiren	durumlarda	şu	kurallar	uygulanır:	
•	 Bir	kişinin	birden	çok	kişiyi	temsil	etmesi	harcın	artırılmasını	gerektirmez.	
•	 Bütün	imzaların	tasdiki	kanunen	şart	olan	işlemlerde	vekâleten	imza	edilmesi	hâlinde	

vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. 
•	 Bir	 işte	müştereken	hareket	 eden	 vekillerin	 ve	 bir	 borca	 kefalet	 eden	müteselsil	

kefillerin bir kâğıda koyacakları birden çok imza bir imza sayılır. 
•	 Temsilci,	sahip	olduğu	birden	fazla	sıfatlara	dayanarak	imza	ederse	sıfatları	sayı-

sınca harç çoğaltılır. 
•	 Bir	kişi	hem	kendisi	için	ve	hem	başkalarını	temsil	suretiyle	imza	ederse	kendisi	

için ayrı, başkaları için de yukarıdaki fıkralara göre ayrı harç alınır. 
•	 Birden	ziyade	kimseler,	bir	kâğıda	ayrı	ayrı	işler	için	imza	atıyorlarsa	her	birinden	

imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır.
•	 Birbiriyle	 ilgili	 işler	bir	arada	bulunursa	en	yüksek	harç	alınmasını	gerektiren	 iş	

üzerinden bir harç alınır.
•	 Sürenin	 uzatılması	 ve	 vadenin	 yenilenmesi	 hâlinde	 asıl	 senet,	 mukavele	 ve	

kâğıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır.
•	 Noterde	işleme	konu	edilmiş	belli	tutarı	ihtiva	eden	her	nevi	senet,	mukavelename	

ve kağıtların değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve ka-
ğıtlar artan miktar üzerinden aynı nispette harca tabidir.

 
Noter harçlarında müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil 
kefillerin bir kâğıda koyacakları birden çok imza neden bir imza sayılır?

VERGİ YARGISI HARÇLARI
Vergi	Mahkemeleri,	genel	bütçeye,	il	özel	idareleri,	belediye	ve	köylere	ait	vergi,	resim	ve	
harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları 
ve	 6183	 sayılı	Âmme	Alacaklarının	Tahsil	Usulü	Hakkında	Kanu’	 nun	uygulanmasına	
ilişkin	davaları	 çözümler.	Bu	konularda	Bölge	 İdare	Mahkemelerine	yapılacak	 itirazlar,	
Danıştay’  a yapılacak temyiz başvurusu ile karar düzeltme talepleri de vergi yargısı kavra-
mına girmektedir. Danıştayın vergilendirmeye ilişkin düzenlemelerdeki ilk derece mah-
kemesi olarak bakacağı davalar da bu kapsamda yer almaktadır.

Vergi	 yargısının	 taraflarından	birisi	 vergi	mükellefi,	 sorumlusu	 veya	hakkında	 ceza	
uygulananlar iken karşı tarafı vergilendirme işlemi yapmaya yetkili kamu idaresi olacak-
tır.	Vergi	yargısı	harçları,	harca	mevzu	olan	işlemlerden	dolayı	Vergi	Mahkemeleri,	Bölge	
İdare	Mahkemeleri	ve	Danıştaya	başvuranlar	tarafından	ödenir.
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Vergi yargısı harçları ile yargı harçları neden ayrı düzenlenmiştir?

Vergi	yargısı	harçlarından	“başvurma	harcı”	dava	dilekçesi	verilmesi	sırasında	makbuz	
karşılığında ödenir. Nispi ve maktu harçlar ise başvuruda bulunana gönderilecek ihbarna-
me	üzerine,	ihbarnamenin	tebliği	tarihinden	itibaren	1	ay	içinde	ilgili	vergi	dairesine	öde-
nir.	Vergi	mahkemelerince	verilen	nihai	kararlar	üzerinden	alınan	nispi	ve	maktu	harçlar	
(başvurma	harcı	hariç)	Bölge	İdare	Mahkemelerince	veya	Danıştayca	mükellef	lehine	ka-
rar verilmesi hâlinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tari-
hinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.

Vergi	yargısı	harçları	(3)	Sayılı	Tarifede	yazılı	oranlar	üzerinden	alınır.	Vergi	yargısı	
harçları	da	hem	işleme	esas	değer	üzerinden	belli	bir	oranda	(ad	volarem/nispi)	alındığı	
gibi	işlem	bazında	belirli	bir	ölçüde	(spesifik/maktu)	de	alınabilmektedir.

TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

Harcın Konusu
Tapu	ve	kadastro	işlemlerinden	bu	kanuna	bağlı	(4)	Sayılı	Tarifede	yazılı	olanları,	tapu	ve	
kadastro harçlarına tabidir. Buna göre;

•	 Kayıt	harici	kalmış	olan	taşınmazların	tescili
•	 Deniz,	göl	ve	nehir	kıyılarında	 izinli	ve	 izinsiz	doldurma	suretiyle	 sahip	olunan	

yerlerin tescili
•	 Terekeye	dâhil	 taşınmaz	malların	kanuni	ve	atanmış	mirasçılar	arasında	her	bir	

taşınmazın bütün olarak veya bölünerek yapılacak taksimi 
•	 Taşınmaz	malların	ve	sınırlı	ayni	hakların,	intikalinde	alınmamak	kaydıyla	bağış-

lanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiy-
le edinilmesi

•	 Taşınmazların	ve	mülkiyetten	gayri	ayni	hakların	bağışlanması	
•	 Kanuni	mirasçılar	dışında	 intifa	hakkından,	 kuru	mülkiyet	 sahibi	 lehine	 ivazsız	

feragat edilmesi ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesi 
•	 Dalyan	 ve	 voli	mahallerinin	 tescil,	 intikal,	 hibe,	 vasiyet,	 temlik	 ve	 sair	 tasarrufi	

muameleleri 
•	 İfraz	veya	taksim	veya	birleştirme	işlemleri
•	 İmar	 parselasyon	planları	 uygulama	 sonucu	 şuyulanan	parsellerin	 pay	 sahipleri	

arasında rızaen veya hükmen taksimi 
•	 Yukarıdakiler	 dışında	 kalan	 ve	 müşterek	mülkiyete	 konu	 olanların	 rızaen	 veya	

hükmen pay sahipleri arasında, her bir taşınmazın bütün olarak veya bölünerek 
taksimi

•	 İpotek	tesisi
•	 4721	sayılı	Türk	Medeni	Kanunu’	nun	1011	inci	maddesi	gereğince	yapılacak	geçici	

tescil şerhi tescili 
•	 Mal	birliği	ve	mal	ortaklığının,	sözleşmeden	kaynaklanan,	önalım,	alım,	gerialım	

haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile 
şerhinde veya tescili 

•	 Adi	veya	hasılat	kira	sözleşmelerinin	tapu	siciline	şerhi
•	 Teferruatın	tapu	siciline	kaydı
•	 Satış	vaadi	sözleşmeleri	ile	irtifak	hakkı	tesisi	vaadi	sözleşmelerinin	tapu	siciline	

şerhi
•	 Arsa	ve	arazi	üzerine	inşa	olunacak	bina	ve	sair	tesislerin	tescili	
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•	 Sosyal	mesken,	işçi	evleri	ve	bunlardan	daha	düşük	nitelikteki	meskenlerin	tescili
•	 Ön	alıma	konu	payın,	ön	alım	hakkı	sahibi	tarafından	ilama	dayanarak	edinimi	
•	 Her	nevi	cins	ve	kayıt	düzeltimi
•	 Tapu	harcı	mevzuuna	giren	işlemlerle	ilgili	tescil	ve	şerhlerin	terkini
•	 Yapı	kooperatiflerinin	ortaklarına	dağıtacağı	taşınmazların	ortaklar	adına	tescili	
•	 Taşınmazlara	ait	haritaların	kopyalarının	verilmesi
•	 İlgililerin	isteği	üzerine	gayrimenkullere	ait	kayıt	örneklerinin	verilmesi
•	 Taksim	hakkının	bertaraf	edilmesi
•	 Muvazaa	gerekçesi	ile	mevcut	tescillerin	hükmen	düzeltilmesi
•	 Taşınmazların	bedel	karşılığında	veya	ölünceye	kadar	bakma	sözleşmesine	daya-

narak yahut trampa hükümlerine göre devir ve edinimi
•	 Tapuda	kaydı	bulunmayan	taşınmazların,	zilyetlik	devir	sözleşmeleri	ile	devri
•	 Taşınmazların,	 irtifak	haklarının	ve	 taşınmaz	yükünün	sermaye	şirketlerine	ser-

maye olarak konulması 
•	 Taşınmaz	yükü	tesis	ve	devir	yoluyla	iktisabı	
•	 Taşınmaz	hükmündeki	daimi	ve	bağımsız	hakların	tesis	ve	devri	
•	 Taşınmaz	üzerine	irtifak	hakkı	tesis	ve	devri	
•	 Bedel	karşılığında	kuru	mülkiyet	iktisabı	
•	 Satıp	geri	kiralama	yöntemi	ile	gerçekleştirilen	kiralama	sözleşmeleri	kapsamında	

kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşın-
mazların kiralayana satışı işlemleri ile

•	 Tapuda	miras	bırakan	veya	kendisi	adına	kayıtlı	olup	da	kadastroda	beyanname	
verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait taşınmazın kadastrolanması 
veya tapulanması 

•	 Tapuda	miras	bırakan	veya	kendisi	adına	kayıtlı	olup	da	kadastroda	beyanname	
vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait taşınmazların kadast-
rolanması veya tapulanması 

•	 Aslen	senetsiz	taşınmazların	zilyedi	adına	kadastrolanması	veya	tapulanması	
harcın konusunu teşkil etmektedir.

Harcın Mükellefi
Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler ödemek zorundadır. Di-
ğer taraftan tarifede kimin ödeyeceği belirtilmeyen işlemlerde işleme taraf olan kişiler 
harcın	kimin	tarafından	ödeneceğini	aralarında	kararlaştırabilir.	Eğer	böyle	bir	karar	yok	
ise	o	zaman	harcı	şu	kişiler	ödemekle	yükümlü	olacaktır:	

•	 Mülkiyet	ve	mülkiyetten	ayrı	olarak	ayni	hakları	iktisap	edenler,	iktisap	eden	kişi-
ler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öder,

•	 İpotek	tesisinde	ipoteği	tesis	edenler,
•	 Kadastro	işlerinde	adlarına	tescil	yapılanlar,
•	 Miras	sebebiyle	çıplak	mülkiyetin	mirasçı	adına	tescilinde,	çıplak	mülkiyet	sahibi	

olanlar,
•	 Rücularda	rücu	eden	taraf,
•	 Bunlar	dışında	kalan	işlemlerde	lehine	işlem	yapılmış	olanlar	tapu	harcını	ödemek	

zorundadır.

Tapu ve Kadastro Harçlarında İstisna ve Muafiyet Uygulaması
Tapu ve Kadastro Harçlarında istisna uygulamasının iki ana konuda ortaya çıktığını söy-
leyebiliriz. Buna göre kamu ile ilgili, kamudan kaynaklanan veya kamunun sorumluluğu 
altında olan işlemler ile teşvik veya desteklemeye konu işlemler istisnanın konularını oluş-
turmaktadır.



7. Ünite - Harçlar 159

Kamu ile ilgili, kamudan kaynaklanan veya kamunun sorumluluğu altında olan iş-
lemler:

•	 Genel	ve	özel	bütçeli	idarelerle	il	özel	idareleri,	belediyeler	ve	köylerin	iktisap	ede-
cekleri taşınmaz ve sair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların 
terkinleri, 

•	 Karşılıklı	olmak	şartıyla	yabancı	devletlerin	diplomatik	veya	konsolosluk	ihtiyaç-
ları için iktisap edecekleri taşınmazların ve sair ayni hakların tescilleri, şerhi gerek-
tiren işlemleri ve bunların terkinleri, 

•	 Yukarıdaki	şekillerde	edinilen	taşınmazların	herhangi	bir	şekilde	başkalarına	devir	
ve ferağı,

•	 İlgililerin	kusurları	olmaksızın	tapu	ve	kadastro	idareleri	tarafından	yapılacak	ha-
taların düzeltilmesi, 

•	 Mahkemeler,	icra	ve	iflas	daireleri	ve	diğer	resmî	dairelerce	istenecek	kayıt	ve	belge	
suretleri, 

•	 Deprem,	su	basması,	yangın	gibi	tabii	afetlerin	meydana	geldiği	bölgelerde	bu	afet-
lerin meydana geldiği yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerinde 
inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya 
katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler, 

•	 2863	sayılı	Kültür	ve	Tabiat	Varlıklarını	Koruma	Kanunu	kapsamındaki	tescilli	ta-
şınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemler. 

Teşvik veya desteklemeye konu işlemler arasında en çok konut edindirmeye ilişkin 
istisnalar ön plana çıkmakla birlikte, sporun, arkeolojik çalışmaların, organize sanayinin 
ve kamuya yararlı sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinin de istisna amaçları içeri-
sinde yer aldığını görmekteyiz. Bu istisnalar ise

•	 Kamu	menfaatlerine	yararlı	dernekler	ile	vergi	muafiyeti	tanınan	vakıfların	iktisap	
edecekleri taşınmazların ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlem-
leriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap ede-
cekleri taşınmazların ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve 
bunların terkinleri, 

•	 Arkeolojik	araştırmalar	için	yapılan	iktisaplar	ile	ilgili	tescil,	şerh	ve	terkinler	ile	
bunların herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı, 

•	 7269	sayılı	Kanun’		a	göre	afetler	nedeniyle	yaptırılacak	meskenlere,	3202	sayılı	Ka-
nun uyarınca T. C. Ziraat Bankası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulunan 
hayvan barınak yerlerine ilişkin tescil, şerh ve terkinler, 

•	 Tersane	yapımı	 için	Kalkınma	Bakanlığınca	verilmiş	teşvik	belgesine	sahip	tüzel	
kişilerce bu maksatla iktisap edilen taşınmazlar ve bu yerlerde inşa veya binaya 
ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

•	 Beden	Terbiyesi	Teşkilatına	dâhil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere 
kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları taşınmazlar ile bu şirketlere 
devrettikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri, 

•	 2985	sayılı	Toplu	Konut	Kanunu’	nun	ek	2	nci	maddesi	kapsamında	harp	veya	va-
zife malulü, hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin bir konut ile sınırlı olmak 
kaydıyla kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri 
adına tapuya tescili, 

•	 Organize	sanayi,	endüstri	veya	teknoloji	geliştirme	bölgelerinde	yer	alan	taşınmaz-
ların ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, 

•	 Konut	 finansmanı	 kuruluşları	 ve	 ipotek	 finansmanı	 kuruluşları	 tarafından	6362	
sayılı	 Sermaye	Piyasası	Kanunu’	 nun	 57.	maddesinde	 tanımlanan	konut	 finans-
manı kapsamında tesis olunacak ipotek işlemleri ile konut finansmanı amacıyla 
yapılacak finansal kiralamalarda kiralanan konutların kiracıya devri, 
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Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisna-
lar da söz konusudur.

Tapu ve kadastro harçlarında istisna uygulamasının gerekçesi nedir?

Tapu ve Kadastro Harçlarında Harç Alma Ölçüleri 
Tapu	ve	kadastro	harçları,	 (4)	Sayılı	Tarifede	yazılı	 işlemlerden,	 işlemlerin	nevi	ve	ma-
hiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır. Değer ölçüsüne göre 
harca	tabi	işlemlerde	(4)	Sayılı	Tarifede	yazılı	değerler	esastır.	Rehin	ile	sınırlandırılmış	bir	
taşınmazın bağışlanmasında bağışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı 
taşınmazın	kayıtlı	değerinden	indirilir.	“Kayıtlı	değer”	veya	“emlak	vergisi	değeri”	deyimi;	
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’ nun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini 
ifade eder. 

Taşınmaz devir ve edinimlerinde tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az 
olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Beyan edilen 
değer, gerçek devir bedeli olmalıdır. Devirin gerçekleşmesi için beyan edilen değer üze-
rinden hesaplanacak harcın ödenmesi yeterli olmakla birlikte harcın eksik ödendiğinin 
tespit	edilmesi	hâlinde	Vergi	Usul	Kanunu	hükümlerine	göre	eksik	harç	tarh	ve	tahakkuk	
ettirilerek	ilgililerden	talep	edilir.	Ancak	eksik	harç	için	kesilecek	vergi	ziyaı	cezası	%25	
olarak uygulanır.

Farklı	 işlemler	aynı	zamanda	yapılırsa	bile	her	işlemden	ayrı	ayrı	harç	alınır.	Çıplak	
(kuru)	mülkiyet	ve	intifa	(yararlanma)	haklarına	ait	harçların	hesabında,	kayıtlı	değerin	
üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır. Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve 
arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf 
değişikliklerinde tashih harcı alınır.

Tapu ve Kadastro Harçlarının Ödenmesi
Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında ödenir. Tapu ve kadastro harçları, işle-
min yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi 
hâlinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir. Kadastro ve tapulama harçları tahak-
kuktan	itibaren	bir	sene	içinde	ödenir.	İhtilaflı	işlerde	bu	süre	hükmün	kesinleştiği	tarihi	takip	eden	
ay başından itibaren başlar. 

İştirak	hâlindeki	mülkiyetlerde	tahakkuk	ettirilen	harcın	tamamı,	diğer	ortaklara	rücu	
hakkı saklı kalmak şartıyla o taşınmaza fiilen zilyet bulunan ortaktan ve birden fazla ortak 
fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur. Ancak kadastro ve 
tapulaması yapılan taşınmaz bu süre içinde tedavül ederse harç yeni malik adına yapılacak 
tescilden önce ödenir.

KONSOLOSLUK HARÇLARI

Konsolosluk Harçlarının Konusu
Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk 
işlemlerinden	bu	Kanuna	bağlı	(5)	Sayılı	Tarifede	yazılı	olanları,	konsolosluk	harçlarına	
tabidir. Yabancı devletin kabul etmesi hâlinde gerektiğinde Türkiye menfaatlerini sağlayan 
bu devletin muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemleri 
de konsolosluk harçlarına tabidir. Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, bu 
Kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır. Tarifeye göre harca tabi iş ve işlemler 
şu	şekildedir:

4

Tapu ve kadostro harçları değer 
esası üzerinden nispi veya maktu 
olarak alınır.
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•	 Terekenin	tahrir,	tesbit,	idare	ve	tasfiyesi,
•	 Tereke,	mahallin	memurları	tarafından	tahrir,	tesbit,	idare	ve	tasfiye	olunduğu	tak-

dirde konsoloslukça yapılan denetimi, 
•	 Sulhname	hazırlanması,	
•	 Yurt	dışında	konsolosluklara	ve	büyükelçiliklere	emaneten	bırakılan	kıymetli	eşya-

nın ilgililere teslimi,
•	 Türkiye’	ye	ihraç	edilecek	mallara	ilişkin	listelerin	konsolosluklarca	tasdiki,	
•	 Gemilere	konsolosluklarca	verilecek	bayrak	şahadetnameleri,	
•	 Ticaret	eşyası	manifestolarının	tasdiki,	
•	 Sıhhiye	patentası	verilmesi	veya	vizesi,	
•	 Gemi	jurnalinin	tasdiki,	
•	 Vizeye	tabi	olan	yabancı	hava	ticaret	ve	gezinti	gemilerinin	vizeleri,	
•	 Bulunulan	yabancı	memleketteki	yerli	makamlarla,	o	memleketteki	yabancı	ma-

kamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından ve-
rilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek 
olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve 
mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki, 

•	 İmza	ve	mühürlerin	metne	şamil	olmak	üzere	tasdiki,	
•	 Yabancı	memlekette	 usulüne	 uygun	 olarak	 yetkili	makamlar	 tarafından	 tanzim	

olunan yazı, kâğıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun 
olduğunun tasdiki, 

•	 İdari	hususlara	ait	beyanname,	ilmühaber,	tutanaklar	ve	şerhler,	
•	 Türk	kanunlarının	bir	veya	birkaç	maddesinin	aynının	verilmesi	ve	bunların	tercü-

mesinin tasdiki, 
•	 Terekenin	mühürlenmesi,	
•	 Bilirkişi	tayini	ve	bilirkişi	raporlarının	tasdiki,	
•	 Konsolosluk	ile	noter	harçlarına	ilişkin	tarifelerde	bahsedilmeyen	hukuk	işlerine	

ait diğer yazılı kâğıtlar ve kararlar,
•	 Yazılı	kâğıt	ve	işlemlerin	konsoloshane	haricinde	düzenlenmesi	ve	icrası.	

Konsolosluk Harcının Mükellefi ve İstisnalar
Konsolosluk harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler, ödemekle 
mükelleftir. 

Diğer taraftan; 
•	 Yabancı	memleketlere	tedavi	maksadıyla	gidenlere	ait	işlemler,	
•	 Yabancı	memleketlerde	öğrenim	ve	inceleme	için	bulunan	öğrencilerle,	resmî	bir	

göreve veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle bulundu-
ğu sırada ölen 
a. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükumet üyeleri 
b. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,
c. Askerî ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin
d. Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemleri, 

•	 Doğum	ve	ölüm	ilmuhaberleri,	
•	 Konsoloslukların	yetkilerine	giren	askeri	işlemlere	ait	her	türlü	kâğıtların	düzen-

lenmesi veya onaylanması, 
•	 Öğrenci	müfettişliği	bulunmayan	yerlerde	müfettişlik	görevi	yapan	konsoloslukla-

rın bu işlere ilişkin olarak düzenleyecekleri ve onaylayacakları kâğıtlar ,
•	 Türkiye’	deki	kurum	ve	kuruluşlara	hibe	olarak	yardım	amacıyla	gönderilecek	mal,	

malzeme, araç ve gereçler için konsolosluklarda düzenlenecek hibe senetleri kon-
solosluk harçlarından istisna edilmiştir.
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Konsolosluk Harçlarının Miktarı ve Ödenmesi
Konsolosluk	 harçları,	 (5)	 Sayılı	 Tarifede	 yazılı	 işlemlerden	 değer	 veya	 ağırlık	 ölçüsüne	
göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. Konsoloslar ta-
rafından	Noterlik	Kanunu	uyarınca	yapılacak	noter	işlemlerinde	(2)	Sayılı	Tarifede	yazılı	
nispetler uygulanır. Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak 
makbuz karşılığında ödenir.

Kanuna göre alınması icap eden harçlardan başka muhafaza ücreti, hakem, hesap gör-
me, bilirkişi, yolluk ve saire gibi harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer 
tarafından peşin olarak ödenir. 

Elçilik	ve	konsolosluklarda	yapılacak	konsolosluk	işlemleri	için	zorunlu	gider	olarak	
alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahallî şartları da dikkate alınarak Dı-
şişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcan-
mayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler büt-
çeye gelir kaydedilir. Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adıyla bir şey alınmaz.

PASAPORT, İKAMET TEZKERESİ, ÇALIŞMA İZNİ, ÇALIŞMA İZNİ 
MUAFİYETİ, VİZE VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI

Harcın Konusu
Bu	kanuna	bağlı	 (6)	Sayılı	Tarifede	yazılı	olan,	pasaport,	 ikamet	 tezkeresi,	çalışma	izni,	
çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemleri harca tabidir. Buna göre;

•	 Umuma	mahsus	münferit	ve	müşterek	pasaportlar	ile	yabancılara	mahsus	damgalı	
pasaportlar, 

•	 Giriş,	transit	vizeleri,	
•	 Yabancıların	Türkiye’	 den	 çıkışlarında	 istekleri	 üzerine	 verilecek	münferit	 pasa-

portlara ait dönüş vizeleri, 
•	 Yabancılara	verilecek	ikamet	tezkeresi	ve	Dışişleri	Bakanlığı	tasdiki,	
•	 Yabancılara	verilecek	çalışma	izin	belgeleri

bu harcın konusunu teşkil etmektedir.

Mükellefiyet, İstisna ve Muafiyet Uygulaması
Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını is-
teyen	kişiler	ödemekle	mükelleftir.	İş	ve	İşçi	Bulma	Kurumu	aracılığı	ile	çalışmak	üzere	
yabancı memleketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı 
süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler pasa-
port harcından muaftır.

Aşağıda	yazılı	yabancılara	ikamet	tezkeresi	harçsız	olarak	verilir:	
•	 Türk	okullarında	veya	fakültelerinde	okuyan	öğrenciler,	
•	 Münhasıran	basın	ve	yayın	kuruluşları	için	muhabirlik	yapanlar,	
•	 Devlet,	il	özel	idareleri,	belediyeler,	iktisadi	devlet	teşekkülleri	ve	bunlara	bağlı	res-

mi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla iş sahibi olma-
yan eşleri ve çocukları, 

•	 Mali	durumlarının	bozuk	olduğuna,	ikamet	tezkeresi	vermeye	yetkili	makamlarca	
kanaat getirilen yoksullar, 

•	 Türk	aslından	olup	Türk	kültürüne	bağlı	ecnebi	uyruklular,
•	 Uzun	dönem	ikamet	izni	bulunanlar,	
•	 İnsan	ticareti	suçunun	mağduru	olanlar,
•	 Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığınca	süresiz	çalışma	izni	verilenler.

Konsolosluk harçları maktu ya da 
nispi esasa göre alınmaktadır.
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Millî veya milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor 
müsabakaları kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle Türkiye’ ye ge-
lecek veya başka memleketlerde vuku bulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde 
bulunmak veya bunlara katılmak için Türkiye’ den transit geçeceklere harçsız vize verilir. 

Cumhurbaşkanınca belli edilecek yerlere turizm tedavi veya hava değişimi maksadıyla 
geleceklere de tespit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. 

Pasaport	Kanunu	hükümlerine	uygun	olarak	verilecek:
•	 Diplomatik	pasaportlar,	hususi	pasaportlar	ve	hizmet	pasaportları,	
•	 Yabancı	memleketlere	münhasıran	 öğrenim	 için	 gideceklere	 gerek	Türkiye’	 den	

çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar 
verilecek pasaportlar, 

•	 Yabancı	memleketlerde	 yoksul	 kalmış	 oldukları	 sabit	 olan	 Türk	 vatandaşlarına,	
Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye’ ye dönüş 
yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde 
kullanılmak üzere verilecek pasaportlar, 

•	 Seyahatleri	Türkiye	için	kültürel,	ticari	veya	sosyal	bir	fayda	sağlayacak	mahiyette	bu-
lunduğu	sabit	olanlarla,	Millî	Eğitim	Bakanlığının	izni	ile	ilmi	incelemelerde	bulunmak	
veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere 
toplu hâlde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar, 

•	 Yabancı	memleketlerde,	Türk	konsoloslukları	 tarafından	düzenlenen	veya	tasdik	
olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

•	 Türkiye’	deki	yabancı	konsolosluk	müstahdemleriyle	bu	konsoloslukların	meslek-
ten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yaban-
cılara	verilecek	ikamet	tezkereleri	(karşılıklı	olmak	şartıyla),	

•	 Dışişleri	Bakanlığınca	mütekabiliyet	esası	göz	önünde	tutularak	belirtilecek	ülkeler	
uyruklarına verilecek ikamet teskereleri, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti. 

•	 Tahsilde	olup	25	yaşını	doldurmamış	olanlara	verilecek	pasaportlar.
 harçtan istisna tutulmuştur.

Harçlarının Miktarı ve Ödenmesi
Pasaport,	ikamet	tezkeresi	ve	tasdik	harçları,	(6)	Sayılı	Tarifede	yazılı	işlemlerden,	işlemin	
nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle 
yenilenen ikamet tezkerelerinden tam harç alınır. Kaybolan ikamet tezkerelerinin yeni-
lenmesi ile on sekiz yaşını bitirmeyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas 
harcın yarısı alınır. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 
makbuz karşılığında veya basılı damga konulması suretiyle peşin olarak alınır.

Hangi hâllerde ikamet tezkerelerindeki harç eksik alınır?

GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

Gemi ve Liman Harçlarının Konusu
Gemi	ve	liman	işlemlerinden,	bu	Kanuna	bağlı	(7)	Sayılı	Tarifede	yazılı	olanları,	gemi	ve	
liman harçlarına tabidir. Buna göre;

•	 Gemi	tasdiknameleri
•	 Gemi	siciline	kayıtlı	gemilerin	ivaz	karşılığında	temlikinde	veya	muvazaa	yoluyla	

yapılan tescillerin düzeltilmesi
•	 Sicilde	kayıtlı	gemilerin,	ölünceye	kadar	bakma	akdi	ile	temliki

5
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•	 Gemi	sicilinde	kayıtlı	gemiler	üzerine	bedel	karşılığında	mukavele	ile	intifa	hakkı	
tesisi

•	 Gemi	siciline	kayıtlı	gemiler	üzerinde	tesis	olunacak	ipotekler
•	 Kira	mukavelelerinin	gemi	siciline	şerhi
•	 Harç	mevzuuna	giren	işlemlerin	terkini
•	 Gemi	sicilinde	yapılan	kayıt	düzeltmeleri	
•	 İstek	üzerine	verilen	ve	gemi	siciline	atıf	yapılmış	olan	belge	suretleri	ile	sicil	kayıt	

suretleri
•	 Denize	elverişlilik	belgesi
•	 Ölçme	belgesi
•	 Yola	elverişlilik	belgesi	
•	 Ulaştırma	Bakanlığınca	verilen	bayrak	şahadetnameleri	
•	 Gemi	jurnallerinin	liman	idarelerinde	tasdiki	
•	 Yeterlik	belgesi	
•	 Türk	denizci	kütüğüne	kayıt	suretleri
•	 Gemi	adamı	cüzdanı
•	 Gemi	Adamlarının	Eğitim,	Belgelendirme	ve	Vardiya	Standartları	Hakkında	Ulus-

lararası Sözleşme kapsamında verilen eğitim sertifikaları
•	 Kısa	mesafe	telsiz	belgeleri
•	 Gemi	sörvey	belgeleri
•	 Özel	yat	kayıt	belgesi
•	 Transitlog	belgesi
Gemi	ve	liman	harçlarının	konusunu	teşkil	etmektedir.	İnşa	hâlindeki	gemilere	mah-

sus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir. Ancak inşa hâlindeki gemilere 
mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde, evvelce yapılmış ve harca tabi 
tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz.

Mükellefiyet, İstisna ve Muafiyet Uygulaması
Gemi	ve	liman	harçlarının	mükellefi,	taraflarca	aksi	kararlaştırılmamışsa	mülkiyet	hakkı-
nı iktisap edenler, ipoteklerde ipoteği tesis edenler, bunlar dışında kalan işlemlerde lehine 
işlem	yapılmış	olanlardır.	10	rüsum	tonilatoya	kadar	olan	gemiler	harçtan	muaftır.

•	 İlgililerin	kusurları	olmaksızın	gemi	sicil	memurları	 tarafından	yapılan	hatalarla	
ilgili düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce 
istenecek suretler, 

•	 Mücbir	sebeplerden	dolayı	limana	uğrayan	ticaret	gemileri	ile	her	nevi	deniz	ürün-
leri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan mil-
li balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri, 

•	 Turist	nakleden	ve	başkaca	ticari	işlemde	bulunmayan	turist	gemileriyle	ilmi	mev-
zularda kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri

harçtan istisna edilmiştir.

Harçlarının Miktarı ve Ödenmesi
Gemi	 ve	 liman	 harçlarının	 tamamı	makbuz	 karşılığı	 peşin	 olarak	 ödenmedikçe,	 harca	
mevzu olan işlem yapılmaz. Liman başkanlığı bulunmayan iskelelere uğrayan gemilerden 
yola elverişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir. 
Gemi	ve	liman	harçları,	(7)	Sayılı	Tarifede	yazılı	işlemlerden	değer	veya	ağırlık	ölçüsüne	
göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. Muhtelif işlemle-
rin aynı zamanda yapılması hâlinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır. 

Gemi ve liman harçlarının tamamı 
peşin olarak ödenmedikçe harca 
konu işlem yapılmaz.
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İndirim Uygulanması
Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde 
tam,	dönüşlerine	kadar	uğrayacakları	liman	ve	iskelelerde	1/5	nispetinde,	keza	ticari	iş-
lemlerde	bulunmayan	ticaret	gemilerinden	de	1/5	nispetinde	yola	elverişlilik	belgesi	harcı	
alınır. 

Uluslararası	tanınmış	gemi	tasnif	kurullarından	belge	alındığı	takdirde,	ayrıca	denet-
leme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde 
alınır.

Gemide	yapılacak	tadiller	veya	makine	değişimi	dolayısıyla	verilecek	ölçme	belgele-
rinden	1/3	nispetinde	harç	alınır.

Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tarifede ya-
zılı	miktarın	1/5’	i	nispetinde	harç	alınır.

Gemi ve liman hârçlarında hangi hallerde indirim uygulanır?

İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI

Harcın Konusu ve Mükellefi
İmtiyazname,	 ruhsatname	 ve	 diplomalardan	 bu	Kanuna	 bağlı	 (8)	 Sayılı	 Tarifede	 yazılı	
olanları harca tabidir. Buna göre;

•	 İmalat	ruhsatları	
•	 Müstahzar	ruhsatnameleri	
•	 Patent	ve	faydalı	modeller	
•	 Endüstriyel	tasarımlar	
•	 Markalar	
•	 Coğrafi	işaretler	
•	 Maden	arama	ruhsatnameleri,	işletme	ruhsatnameleri,	işletme	imtiyazları	
•	 Petrol	sicil	işlemleri	ve	ruhsatları	
•	 Pul	ve	kıymetli	kâğıtlar	bayilerine	verilecek	ruhsatnameler	
•	 Tıbbi	eczalar	ve	kimyevi	maddeleri	toptan	satan	ticarethanelere	verilecek,	alınacak	

ruhsatnameler
•	 Eczane	açma	ruhsatnamesi
•	 Mimarlık	ve	mühendislik	ruhsatnameleri	
•	 Uzman	tabiplik	vesikaları	
•	 Uzman	kimyagerlik	vesikaları	
•	 Dişçilere	ait	mezuniyet	vesikaları	
•	 Veterinerlere	ait	mezuniyet	vesikaları	
•	 Ebe,	hemşire,	sünnetçilere	verilecek	ruhsatnameler	
•	 Gözlükçülük	ruhsatnameleri	
•	 Özel	hastaneler	açma	ruhsatnameleri	
•	 Laboratuvarlara	ait	ruhsatnameler
•	 Avukatlık	ruhsatnameleri	
•	 Eski	eserler	ve	define	arama	ve	sondaj	ruhsatnameleri	
•	 Gümrük	müşavirlerine	verilecek	izin	belgeleri	
•	 Avcılık	belgesi	
•	 Silah	taşıma	ve	bulundurma	vesikaları	
•	 Özel	okul	ve	özel	dershane	işletme	ruhsatnameleri	
•	 Turizm	müessese	belgeleri	
•	 Müteahhitlik	karneleri

6



Özel Vergi Hukuku II166

•	 Okul	diplomaları	
•	 Yolcu	beraberinde	getirilen	telefon	kullanım	izni	
•	 Kapalı	devre	televizyon	ruhsat	harçları	
•	 Genel	antrepo	izin	belgeleri	
•	 Özel	antrepo	izin	belgeleri	
•	 Banka	kuruluş	ve	faaliyet	izin	belgeleri	
•	 Sermaye	piyasasında	aracılık	yapan	kurumlara	verilen	yetki	belgeleri	
•	 Yatırım	ortaklığı	kurma	ve	faaliyet	izin	belgeleri	
•	 Finansal	kiralama	şirketleri	kuruluş	izin	belgeleri	
•	 Faktoring	şirketleri	kuruluş	izin	belgeleri	
•	 Yetkili	müesseseler	(döviz	büfeleri)	kuruluş	izin	belgeleri	
•	 Sigorta	şirketleri	kuruluş	izin	belgeleri
•	 Emeklilik	şirketleri	kuruluş	izin	belgeleri	
•	 Diğer	finansal	kurumlara	ilişkin	belgeler	
•	 Transfer	fiyatlandırması	ile	ilgili	yöntem	belirleme	anlaşması	harçları	
•	 Bağlama	kütüğü	ruhsatnameleri	ve	bunların	vizeleri	
•	 Denetim	yetkilendirme	belgeleri	ve	müşavirlik	ruhsatları	
•	 Elektrik	üretimi	lisansı
Bu	harcın	konusunu	teşkil	etmektedir.	İmtiyazname,	ruhsatname	ve	diploma	harçları-

nı kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftir.

Harçlarının Miktarı ve Ödenmesi
İmtiyazname,	ruhsatname	ve	diploma	harçları,	makbuz	karşılığında	peşin	ödenir.	İmti-
yazname,	ruhsatname	ve	diploma	harçları,	(8)	Sayılı	Tarifede	yazılı	belgelerden,	belgenin	
nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. Aksine hüküm bulunmayan hâllerde 
harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına in-
tikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam 
harç alınır. Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdik-
name yerine, yeni bir berat istenirse yeniden harç alınır.

Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Ta-
hakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir. 

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları, kurumlar vergisi beyannamesi 
verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde 
edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca 
mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. 

Elektrik	üretimi	lisans	harçları	her	yıl	kurumlar	vergisi	beyannamesi	verme	süresi	içe-
risinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş 
hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ 
edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir.

Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, tam yıl gibi 
harca tabidir. 

Diploma harcı ödenmedikçe resmî veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait ya-
zılar yazılamayacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez.

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları hangi hâllerde yeniden alınır?
7
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TRAFİK HARÇLARI
Trafik	 işlemlerinden	bu	Kanuna	bağlı	 (9)	Sayılı	Tarifede	yazılı	olanları,	 işlemin	nevi	ve	
mahiyetine göre maktu esas üzerinden trafik harçlarına tabidir. Sürücü belgesi, sürücü 
belgesi vizesi, Karayolları Trafik Kanunu gereğince verilecek izin ve işletme belgeleri, Ka-
rayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgeleri, 
karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesi, trafik harçlarının ko-
nusunu teşkil etmektedir.

Trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler, makbuz karşılı-
ğı ödemekle mükelleftir. Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden muayene ve imtihan 
komisyonlarınca yapılacak imtihanı müteakip kazananların, askerî şoför ehliyetnameleri, 
imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır.

HARÇLARA İLİŞKİN ORTAK KURALLAR
Harçlar Kanunu’ nda her harç ile ilgili harç alma ölçüsü, muafiyet ve istisnalar, harcın ko-
nusu ve mükellefine ilişkin özel düzenlemeler yer almakla birlikte tüm harçlar için genel 
kurallar da yer almaktadır. Ortak hükümlerde her bir harç türü için aynı şekilde geçerli 
kurallara yer verilmektedir. 

Mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulun-
duğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır. Mükellefiyet, muafiyet ve istisnalar konusun-
da Harçlar Kanunu genel kanun niteliğindedir. Yukarıdaki kısımlarda belirtildiği üzere 
harçların mükellefi işleme taraf olanlar, işlem tesisi isteyenler veya belge talep edenlerdir. 
Herhangi bir istek olmaksızın kendiliğinden yapılacak işlemlere ait harçlar, bu Kanunda 
aksine hüküm yoksa lehine işlem yapılan kişilerden alınır. Harçlar Kanunun’  da aksine 
hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca konu olan işlem 
yapılmaz. Mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazım gelen harçlar için özel ödeme 
zamanı	 tespit	edilmemiş	 ise	harç	alacağının	doğması	 tarihinden	 itibaren	15	gün	 içinde	
ödenir.

Harçlardan mükellefinin yanında, gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan me-
murlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu olacaklardır. Mükelle-
fin	ihtiyari	(gönüllü)	olarak	harcı	verilen	sürede	ödememesi	hâlinde	cebri	(zorla)	yoldan	
tahsil edilmek üzere vergi dairesine bildirimde bulunulur. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
harcı işlemi yapan ilgili daire yerine doğrudan doğruya vergi dairesi tarafından tahsil edil-
mesine karar verilebilir.

 
Harcın tahsilinde memurun sorumluluğu nedir? 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar 
(maktu	ve	nispi	harçların	asgari	ve	azami	miktarlarını	belirleyen	hadler	dâhil),	o	yıl	için	
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Her yıla ilişkin harç miktarı için 
o	yıl	için	geçerli	olan	ve	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	Resmî	Gazete’		de	yayım-
lanan	Harçlar	Kanunu	Genel	Tebliğine	bakmak	gerekmektedir.
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Harca konu işlemi yapan 
memurlar harcın ödenmesinden 
mükellefle birlikte müteselsilen 
sorumludur.
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Özet

1
 Harçlarla ilgili genel bilgileri açıklamak
 Harçlar, Harçlar Kanunu’ na bağlı ekli tablolarda gös-
terilen iş, işlem ve belgelerden alınmaktadır. Yargı iş-
lemlerinde vergi yargısı harçları, yargı harçlarından 
ayrı düzenlenmiştir. Yargı harçları, Harçlar Kanunu’ 
ndaki	 ve	 (1)	 Sayılı	 Tarifede	 yer	 alırken	 vergi	 yargısı	
harçları	Kanun’	a	ekli	(3)	Sayılı	Tarifede	yer	almaktadır.	

	 Noter	 harçları,	 Harçlar	 Kanunu’	 na	 bağlı	 (2)	 Sayılı	
Tarifede belirtilmiştir. Anonim, eshamlı komandit ve 
limitet şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, 
devir, bölünme ve nev’ i değişiklikleri nedeniyle yapı-
lacak	işlemler	ile	Esnaf	ve	Sanatkarlar	Kredi	ve	Kefa-
let	Kooperatifleri	(Bu	kooperatifler	ile	Kredi	Garanti	
Fonu	İşletme	ve	Araştırma	Anonim	Şirketi	tarafından	
bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek 
kefaletler dâhil)	bankalar,	yurt	dışı	kredi	kuruluşları	
ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, 
bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin 
işlemler noter harcından istisna edilmiştir.

	 Tapu	harçları,	Harçlar	Kanunu’	na	bağlı	(4)	Sayılı	Ta-
rifede	belirtilmiştir.	Rehin	 ile	sınırlandırılmış	bir	 ta-
şınmazın bağışlanmasında bağışlama yapıldığı anda 
bakiye kalan rehinli borç miktarı taşınmazın kayıtlı 
değerinden	indirilir.	“Kayıtlı	değer”	veya	“emlak	ver-
gisi	değeri”	deyimi;	1319	sayılı	Emlak	Vergisi	Kanunu’	
nun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini 
ifade	eder.	Harcın	eksik	alınmasında	Vergi	Usul	Ka-
nunu hükümleri uygulanacak olmakla birlikte vergi 
ziyaı	cezası	%25	olarak	uygulanacaktır.	

 Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsolosluk-
ları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden 
bu	 Kanuna	 bağlı	 (5)	 Sayılı	 Tarifede	 yazılı	 olanları,	
konsolosluk harçlarına tabidir. Konsoloslar tarafın-
dan Noterlik Kanunu uyarınca yapılacak noter işlem-
lerinde	 (2)	 Sayılı	 Tarifede	 yazılı	 nispetler	 uygulanır.	
Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı 
tasdik	işlemlerinden	bu	kanuna	bağlı	(6)	Sayılı	Tarife-
de yazılı olanlar harca tabidir. Sürelerinin sona erme-
leri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam 
harç alınır.

	 Gemi	ve	liman	işlemlerinden,	bu	Kanuna	bağlı	(7)	Sa-
yılı Tarifede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına 
tabidir.	İnşa	halindeki	gemilere	mahsus	sicil	işlemleri	
de	gemi	sicil	işlemleri	gibi	harca	tabidir.	10	rüsum	to-
nilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

	 İmtiyazname,	 ruhsatname	 ve	 diplomalardan	 bu	Ka-
nuna	 bağlı	 (8)	 Sayılı	 Tarifede	 yazılı	 olanları	 harca	
tabidir. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi 

harçları kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi 
içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim 
faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas 
alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar 
ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde 
ödenir.

	 Trafik	işlemlerinden	bu	Kanuna	bağlı	(9)	Sayılı	Tari-
fede yazılı olanları, işlemin nevi ve mahiyetine göre 
maktu esas üzerinden trafik harçlarına tabidir. Sü-
rücü belgesi, sürücü belgesi vizesi, Karayolları Trafik 
Kanunu gereğince verilecek izin ve işletme belgeleri, 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümleri-
ne göre verilecek geçici trafik belgeleri, kara yolu uy-
gunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesi 
trafik harçlarının konusunu teşkil etmektedir.

2
Harçlarda dikkat edilecek önemli konuları açıklamak
 Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe ta-
kip eden işlemler kural olarak yapılmaz. Harç ödeme-
si gereken taraf, işleme devamı engellemek bakımın-
dan harcı ödemez ise diğer taraf bu harçları ödeyerek 
işleme devam edilmesini sağlayabilir. Yargı harçla-
rından	muafiyet	 gündelikleri	 veya	 aylık	 ücretleri	 16	
yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti 
geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.

 Mükellefiyet, muafiyet ve istisnalar konusunda Harç-
lar Kanunu genel kanun niteliğindedir. Mahiyetleri 
icabı işin sonunda alınması lazım gelen harçlar için 
özel ödeme zamanı tespit edilmemiş işse harç alacağı-
nın	doğması	tarihinden	itibaren	15	gün	içinde	ödenir.

 Harçlardan mükellefinin yanında, gerekli harçla-
rı tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın 
ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu 
olacaklardır.

 Her yıla ilişkin harç miktarı için o yıl için geçerli olan 
ve	Maliye	Bakanlığı	tarafından	Resmî	Gazete’	de	ya-
yımlanan	 Harçlar	 Kanunu	 Genel	 Tebliğine	 bakmak	
gerekmektedir.

 Harçlar Kanunu, istisna ve muafiyete ilişkin özel dü-
zenlemeler yer vermekle birlikte, bu konudaki özel 
kanunlardaki düzenlemeleri saklı tutmuştur. Bu çer-
çevede, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, 
istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

 Aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı pe-
şin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapıl-
maz. Ancak gerekli harçları tamamen almadan işlem 
yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile 
müteselsilen sorumludurlar.
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Kendimizi Sınayalım
1. Taşınmazın tahliyesi davalarında karar ve ilam harcı 
hangi değer üzerinden alınır?

a.  Taşınmazın vergi değeri
b. Taşınmazın aylık kira bedeli
c.  Taşınmazın yıllık kira bedeli
d. Taşınmazın iktisap bedeli
e.  Taşınmazın emsal değeri

2. Celse harcının mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Başvuru harcını ödeyen taraf
b.  Duruşmalara katılan taraflar
c.  Davanın tarafları eşit olarak
d.  Duruşmanın ertelenmesine sebep olan kişi
e.  Duruşmaya gelmeyen taraf

3.  Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhake-
menin ilk celsesinde gerçekleşirse karar ve ilam harcının ne 
kadarı alınır?

a.  Tamamı
b.  Yarısı
c.  Üçte biri
d.  Dörtte biri
e.  Harç alınmaz

4. Aşağıdakilerden hangisi yargı harçlarından muaf değildir?
a.		 Diyanet	İşleri	Başkanlığı	
b.  Belediyeler
c.		 Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü	
d.		 Basın-Yayın	ve	Enformasyon	Genel	Müdürlüğü	
e.		 Türkiye	İstatistik	Kurumu

5. Noterde kiralamanın devir ve feshinde harç hangi bedel 
üzerinden alınır?

a.  Sözleşmede geri kalan süreye isabet eden kira bedeli
b. Aylık kira bedeli
c.  Yıllık kira bedeli
d.  Sözleşmenin geçerli olduğu süreye isabet eden kira 

bedeli
e.  Kira sözleşmesine konu olan şeyin değeri

6. Aşağıdakilerden hangisi tapu ve kadastro harçlarının ko-
nusuna girmez? 

a.  Satış vaadi sözleşmesinin tanzimi 
b.  Kayıt harici kalmış olan taşınmazların tescil işlemi 
c.		 İpotek	tesisi
d. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı taşın-

mazların ortaklar adına tescili işlemi 
e.  Muvazaa gerekçesi ile mevcut tescillerin hükmen dü-

zeltilmesi işlemi 

7. Aşağıdakilerden hangisi ikamet tezkeresi harçsız olarak 
verilecek yabancı kişilerden biri değildir?

a.  Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğren-
ciler 

b.  Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muhabir-
lik yapanlar

c.  Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uy-
ruklular

d.		 Uzun	dönem	ikamet	izni	bulunanlar	
e.	 	İnsan	ticareti	ile	iştigal	edenler	

8.  Aşağıdaki gemilerden hangisi gemi ve liman harçların-
dan muaftır?

a.		 10	rüsum	toniltoya	kadar	olan	gemiler
b.		 Özel	amaçla	kullanılan	gemiler
c.  Ticaret gemileri
d.  Türk sularında yolcu taşıyan gemiler
e.  Münhasıran turizm faaliyetine tahsis edilmiş gemiler

9.	 İmtiyazname,	ruhsatname	ve	diploma	harçlarından	yıllık	
olarak alınacağı belli edilen harçlar aksine hüküm yoksa ne 
zaman tahakkuk eder ve ödenir? 

a.		 Ocak	ayının	sonunda	tahakkuk	eder	ve	15	gün	içinde	
ödenir.

b.  Mart ayının sonunda tahakkuk eder ve Haziran ayı 
sonuna kadar ödenir.

c.  Alındığı tarihe takip eden yılda tekabül eden günde 
tahakkuk	eder	ve	1	ay	içinde	ödenir.

d.  Ocak ayının başında tahakkuk eder ve Ocak ayı içe-
risinde ödenir.

e.		 Aralık	ayının	sonunda	tahakkuk	eder	ve	30	gün	için-
de ödenir.

10.   Harçlar Kanunu’ nda aksine hüküm bulunmadıkça, 
harca konu işlemin yapılması durumunda yapılacak işlem 
aşağıdakilerden hangisidir?

a.  Harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca 
konu olan işlem yapılmaz.

b.  Harca konu olan işlem tamamlanır, harcın ödenmesi 
için	15	gün	süre	verilir.

c.  Harca konu olan işlem tamamlanır, harcın tahsili için 
vergi dairesine müzekkere yazılır.

d.  Harca konu olan işlemin tamamlanması için harcın 
yarısının ödenmesi gerekir.

e.		 Harca	konu	olan	işlem	re’	sen	(kendiliğinden)	yapılır.



Özel Vergi Hukuku II170

Okuma Parçası
Ev Alıp Satarken
Memduh ASLAN, 03.08.2012, turkvergi.org
Ahrette iman, dünyada mekan. Türkiye’ de hemen hemen her-
kesin ilk hedeflerinden birisi başını sokacağı bir eve sahip ol-
maktır.	Daha	sonra	ise	bunu	genişletip	büyütmek	gelir.	Çoğu	
zaman önce balkonlar kapatılıp oda genişletilir, çatılar önce te-
rasa, sonra odalara dönüştürülür. Her zaman daha büyük daha 
geniş	mekan	sahibi	olmayı	isteriz.	İş	güç	derdinde	köyden	bü-
yük şehirlere gelen kişiler kendilerine geldiklerinde kaybettik-
leri	ilk	şeyin	“kendilerine	ait	bir	yer”	olduğunu	anladıklarında	
şehirde	 tutunabilmek	 için	 amaçları	 belli	 olmuştur.	 Şehirlerde	
yaşayan insanlar için bir ev sahibi olmak artık çalışma hayatı-
nın	temel	amacı	olabilmektir.	Şanslı	olanlar	bunu	kısa	zamanda	
gerçekleştirebilirken, çoğunluğu artık emeklilik ikramiyesi ile 
güç	neye	yetiyorsa	ona	razı	olur.	Felsefe,	emeklilikte	kira	dertsiz	
huzurlu bir yaşamdır. Bu tereddütsüz herkesin hakkıdır.
Ev	 hayaline	 erken	 kavuşanlar	 ise	 çoğunlukla	 daha	 büyük,	
daha kaliteli veya daha iyi bir semtte ev sahibi olmak için 
evlerini satıp yeni birikimleri de üzerine koyarak yeni evler 
ararlar.	Bu	sırada,	en	büyük	sorun(!)	emlakçılardır.	Zaten	zar	
zor biriken üç kuruş paradan hatırı sayılır komisyon vermek 
kolay bir şey değildir. Mümkünse, sahibinden kelepir bir ev 
bulmak önemlidir. Hele, bir de evi bir fırsat bulup değerinin 
altında alınmışsa, bu maceralı hikaye her ev bahsi geçtiğinde 
muzaffer bir komutan edasıyla anlatılır.
Bir eve sahip olmanın çeşitli maliyetleri vardır. Kredi ile al-
mışsanız kredinin faizleri, eşten dosttan döviz-altın almışsa-
nız bunların değerlenme farkları, emlakçı parası ve vergiler. 
Ev	alınıp	satılırken	devlet	2	türlü	vergi	(ve	harç)	almaktadır.	
Bunlardan birisi tapu harcıdır. Alım satımlarda hem alıcı hem 
de satıcı gayrimenkulün asgari emlak vergi değeri üzerinden 
%1,65’	er	olmak	üzere	toplam	%3,3	tapu	harcı	alınmaktadır.	
Harçlar Kanununa göre tarifede her ne kadar emlak vergi de-
ğeri dense de aslında emlak vergi değeri asgari değerdir. Asıl 
olan, gerçek alım satım değeri üzerinden harç ödenmesidir.
Emlak	 vergi	 değerleri	 genellikle	 gayrimenkulün	 gerçek	de-
ğerlerinden düşük belirlenmektedir. Sorun işte bu noktada 
başlamaktadır. Tapuda işlem için gidildiğinde devlet, harç 
alırken emlak vergi değerinden düşük olmamak kaydı ile be-
yan edilen değerden harç alınır derken, diğer taraftan eğer 
daha yüksek bir bedelde devir yapıldığı tespit edildiğinde ise 
aradaki	farkı	faizi	ve	%25	cezası	ile	almaktadır.	Örneğin	100	
bin TL’ lik bir gayrimenkul alım satımında devlet 3 bin 3 yüz 
TL tapu harcı tahsil etmektedir. Her ne kadar kanunda alan-
dan ve satandan ayrı alınır dense de tapu harçları çoğunlukla 
alıcı tarafından yüklenilmektedir. Zaten zor şartlarda biriken 
paradan bu kadar büyük bir harç ödememek gayesi ile emlak 

değeri	olan	35-40	bin	TL	üzerinden	harç	hesaplanmakta	ve	
devir işlemi gerçekleşmektedir.
Ev	alan	açısından	olmasa	da	satan	açısından	bir	vergi	daha	
vardır. Bu da değer artış kazancı üzerinden alınan vergidir. 
Eğer	bir	evi	 satın	aldığınız	 tarihten	 itibaren	5	yıl	 içerisinde	
satmışsanız, aldığınız değer ile sattığınız değer arasındaki 
fark üzerinden gelir vergisi ödenmesi gerekmektedir.
Bahsettiğim bu kurallar yeni değildir. Ancak, özellikle artık 
ev sahibi olmak için emekliliği beklemek istemeyenler, ban-
ka	 faizlerinin	düşmesi	 ile	“kira	ödemek	yerine	kredi	 taksiti	
öderim ev sahibi olurum” düşüncesi ile kredi ile ev almaya 
başlayınca, evlerin gerçek alım satım değeri de kendiliğinden 
ortaya çıkmış oldu. Maliye, bankalardan aldığı bilgiler ile 
vatandaşın beyanını karşılaştırmakta ve kendiliğinden gelir 
vergisi ve harç hesaplayabilmektedir.
Alım maliyetini düşük tutmak için devir bedelini düşük gös-
terenler bu gayrimenkulü sattıklarında yüksek gelir vergisi 
ile	 karşı	 karşıya	 kalabilmektedirler.	Vergi	 dairesi	 bankadan	
aldığı bilgi ile satım değerini tespit etmekte ancak alım değeri 
olarak tapuda gösterilen düşük bedeli dikkate almaktadır. Bu 
da ceza ve faizi ile yüksek vergi anlamına gelmektedir.
Konuyu	 basite	 indirgemek	 için	 şöyle	 örnek	 verelim:	 Faik	
Amca,	2010	yılında	tüm	birikimleri	ile	ev	almıştır,	belediye-
de	evin	emlak	vergi	değeri	40.000T’	dir.	Satıcı,	Faik	Amcaya	
ben	100.000T	alırım	masraflar	sana	ait	demiştir.	2011	yılında,	
Faik	Amca,	köyüne	ve	ahbaplarına	hasret	duyarak	evini	satıp	
memleketinde	yaşamaya	karar	vermiş	ve	evini	120.000T ’ye 
her türlü masrafı Mehmet Bey’ e ait olmak üzere satmıştır. 
Faik	Amca	evi	satın	alırken,	etrafın	da	tavsiyesi	ile,	40.000T 
emlak vergi değeri üzerinden tapu harcını ödemiştir, Meh-
met Bey ise ev için kredi kullanmış ve eksper evin değerini 
120.000T	tespit	ederek	banka	90T kredi vererek ve evin üze-
rine ipotek koymuştur. Maliye bankadan bu bilgileri almıştır.
Faik	Amca	 evi	 alırken	 100.000T üzerinden toplamda %3.3 
olarak	 3.300T	 tapu	 harcı	 yerine	 40.000T	 üzerinden	 1.320T  
ödemiştir.	 Faik	 Amca	 1.980T eksik tapu harcı ödemiştir. 
Ancak,	Maliye	Faik	amcanın	evi	120.000T’ ye sattığını tespit 
edince	satış	bedeli	120.000T ile tapuda bildirdiği alış bedeli 
arasındaki	80.000T	üzerinden	gelir	vergisi	istemektedir.	2011	
tarifesine	 göre	 bu	 satış	 nedeniyle	 Faik	Amca	 21.680T gelir 
vergisi ödemesi gerekmektedir. Bunu kendisi beyan etmediği 
için	bir	bu	kadar	da	vergi	cezası	ayrıca	aylık	%1,4’	da	gecikme	
faizi ödemek zorunda kalacaktır.
Aman, ev alıp satarken dikkatli olun. Doğrusu tereddütsüz 
zamanında gerçek beyandır.

Kaynak: www.turkvergi.org
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	c		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargı	Harçları”	konusunu	yeni-

den gözden geçiriniz.
2.	d		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargı	Harçları”	konusunu	yeni-

den gözden geçiriniz. 
3.	c		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargı	Harçları”	konusunu	yeni-

den gözden geçiriniz.
4.	b		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargı	Harçları”	konusunu	yeni-

den gözden geçiriniz.
5.	a	 	Yanıtınız	yanlış	ise	“Noter	Harçları”	konusunu	yeni-

den gözden geçiriniz.
6.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Tapu	ve	Kadastro	Harçları”	ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7.	e		 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “	 Pasaport,	 İkamet	 Tezkeresi,	

Vize	ve	Dışişleri	Bakanlığı	Tasdik	Harçları”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise	“	Gemi	ve	Liman	Harçları”	konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9.	d		 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “	 İmtiyazname,	Ruhsatname	ve	
Diploma Harçları” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

10.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise	“	Harçlara	İlişkin	Ortak	Kurallar”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Celse harcı, cezai mahiyettedir. Duruşmadan önce yapması 
gereken işlemleri zamanında yerine getirmeyerek veya du-
ruşmanın ertelenmesine sebep olarak yargılamanın uzama-
sına sebep olunması nedeniyle alınmaktadır. Cezai mahiyette 
olması nedeniyle fiili işleyenin şahsi sorumluluğu vardır. Bu 
nedenle eğer ertelemeye vekil sebep olmuş ise harcın mü-
kellefi yargı harcının mükellefi olan müvekkili değil vekilin 
kendisi olacaktır.

Sıra Sizde 2
Yargı harçları ağırlıklı olarak özel hukuk ilişkilerinden ve 
idari işlerden kaynaklanan ve davalı veya davalısı herkes 
olabilecek davalardır. Harçlar yargılama sonrasında haksız 
çıkan	tarafa	yüklenir.	Vergi	yargısı	harçları	ise	vergi	mükellef-
lerinin vergi, resim, harç veya benzeri mali yükümlülükleri 
toplamaya yetkili idarelere açtığı davalarda söz konusudur. 
Sadece başvuru yapan mükellef tarafından ödenir ve haklı ol-
duğu	oranda	başvuru	harcı	hariç	harcı	iade	alır.	Vergi	yargısı	
harçları, yargı harçlarından ayrı kurallara bağlandığından 
ayrı düzenlenmiştir.

Sıra Sizde 3
Harcın konusu hak doğurucu bir belgenin kişilere bir hak 
veya yetki vermesidir. Ortak hareket eden vekiller sadece bir 
kişinin yerine birlikte hareket ettiklerinden, müteselsil kefil-
lerin de tek bir borca kefil olmaları ve borç kefillerden veya 
esas borçlunun borcu ödedikçe diğer kefillerin borcu da sona 
erecek ayrı ayrı tümünden sorumlu olmayacaklarından bir-
den çok imza da olsa tek bir hakka veya sorumluluğa ilişkin 
olduğundan tek imza sayılır.

Sıra Sizde 4
Tapu ve kadastro harçlarında yer alan istisnalara bakıldığın-
da genel anlamda iki türlü istisnalar bulunmaktadır. Kamuya 
ait taşınmazlara ilişkin işlemlerin yanında, devlet sorum-
luluğunda olan kayıtlardaki hataların ve karşılıklı olmak 
kaydıyla yapancı diplomatik ihtiyaçlara ilişkin işlemler, afet 
gören bölgelerde yapılan yapılar ile tasarruf hakları kısıtlan-
mış binalar ile ilgili istisnalar kamu hizmetinin görülmesi ile 
ilgilidir. Diğer taraftan, devletin yürüttüğü sosyal ve beşerî 
politikaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi için de istisna 
uygulanmaktadır.

Sıra Sizde 5
Kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi ile on sekiz ya-
şını bitirmeyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden 
esas harcın yarısı alınır. 

Sıra Sizde 6
Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret 
gemilerinden hareketinden sonra dönüşlerine kadar uğraya-
cakları liman ve iskelelerde, uluslararası tanınmış gemi tasnif 
kurullarından belge alındığı taktirde, gemide yapılacak tadil-
ler veya makine değişimi dolayısıyla değiştirme veya kaybe-
dilme sebebiyle harçlar indirimli uygulanır.

Sıra Sizde 7
Aksine hüküm bulunmayan hâllerde harca tabi tutulmuş olan 
belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına 
intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra 
yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır. Beratlı bir ihtiranın 
tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdikname 
yerine, yeni bir berat istenirse yeniden harç alınır.

Sıra Sizde 8
İşlemi	 yerine	 getirmek	 için	 harcın	 peşin	 alınması	 gereken	
hallerde bunların tamamını almadan işlemi gerçekleştiren 
memur, eksik harcın ödenmesinden harcın mükellefi ile bir-
likte	müteselsilen	 sorumludur.	 Eksik	 harcı	 ödeyen	memur,	
harcın mükellefine rücu edebilir.



Özel Vergi Hukuku II172

Yararlanılan Kaynaklar
Akif	Erginay,	(2010)	Kamu Maliyesi,	Savaş	Yayınevi,18.	Bas-

kı, Ankara. 
Emine	Orhaner,	 (2004)	Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi, , 

Ankara. 
İsmail	Türk,	(2010)	Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara
M.Kamil	Mutluer,		Erdoğan	Öner,	Ahmet	Kesik,	(2010)	Teo-

ride	Ve	Uygulamada	Kamu Maliyesi,	İstanbul	Bilgi	Üni-
versitesi	Yayınları,	2.	Baskı,	İstanbul.

M.Kamil	Mutluer,	(2006)	Genel Vergi Hukuku,	İstanbul	Bil-
gi	Üniversitesi	Yayınları,		İstanbul.

Nihat	Edizdoğan,	(2008)	Kamu Maliyesi,	Ekin	Yayınevi,	10.	
Baskı, Bursa.

Osman	Pehlivan,	(2011)	Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, 
Trabzon.

Özhan	Uluatam,	 (2011) Kamu Maliyesi,	 İmaj	Yayınevi,	11.	
Baskı, , Ankara. 





8
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Belediye gelirlerini ifade edebilecek,
Belediye vergi, harç ve katılım paylarını açıklayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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ÖZEL VERGİ HUKUKU II



GİRİŞ
Belediye belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere ku-
rulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır (5393 Belediye Kanunu md.3). Büyükşehir 
belediyesi ise sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında 
koordinasyonu sağlayan, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve 
sorumlulukları yerine getiren,yetkileri kullanan, karar organı seçmenler tarafından seçi-
lerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır (5216 Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu-BBK md.3). Kamu tüzel kişisi olarak belediyelerin kamu hizmetlerini sunabilme-
si için gelirlere ihtiyacı vardır. Belediyenin gelirleri şunlardır: 

•	 Kanunlarla	gösterilen	belediye	vergi,	resim,	harç	ve	katılma	payları.	
•	 Genel	bütçe	vergi	gelirlerinden	ayrılan	pay.	
•	 Genel	ve	özel	bütçeli	idarelerden	yapılacak	ödemeler.	
•	 Taşınır	ve	taşınmaz	malların	kira,	satış	ve	başka	suretle	değerlendirilmesinden	elde	

edilecek gelirler. 
•	 Belediye	meclisi	tarafından	belirlenecek	tarifelere	göre	tahsil	edilecek	hizmet	kar-

şılığı ücretler. 
•	 Faiz	ve	ceza	gelirleri.	
•	 Bağışlar.	
•	 Her	türlü	girişim,	iştirak	ve	faaliyetler	karşılığı	sağlanacak	gelirler.	
•	 Diğer	gelirler.	
Büyükşehir	 Belediyesi	 Kanunu	 gereğince,	 Belediye	 Gelirleri	 Kanunu’	 nda	 yer	 alan	

oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek 
bahislerden	elde	edilen	eğlence	vergisinin	%20’	si	müşterek	bahislere	konu	olan	yarışların	
yapıldığı	yerin	belediyesine,	%30’	u	nüfuslarına	göre	dağıtılmak	üzere	diğer	ilçe	belediye-
lerine	ayrıldıktan	sonra	kalan	%50’	si	büyükşehir	belediyesine	kalmaktadır.	Bu	durumda	
büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan belediyeler açısından Eğlence Vergisinin 
toplanması büyükşehir belediyesine bırakılmaktadır. Eğlence vergisine konu işlerin yoğun 
olduğu ilçe belediyesi açısından bu durum olumsuz olmakla birlikte, diğer ilçe belediyele-
rin, sınırları içerisinde eğlence vergisine konu işlerden pay almaları geliri artırıcı bir unsur 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yine	hizmetlerin	büyükşehir	belediyesi	tarafından	yapılması	şartıyla	Belediye	Gelir-
leri	Kanunu’	nda	belirtilen	oran	ve	esaslara	göre	alınacak	yol,	su	ve	kanalizasyon	harca-
malarına katılma payları da büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında yer alacaktır. İlçe 

Belediye Vergi, Harç 
ve Katılım Payları

Eğlence Vergisi büyükşehir 
belediyelerince toplanmaktadır.
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belediyesinin geliri bu yönüyle azalıyor gibi görünse de bu gelire esas olacak hizmeti de 
vermeyeceğinden giderlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.

Bir belediyenin büyükşehir belediyesine tabi olması gelirlerinde nasıl bir değişiklik meyda-
na getirir?

Büyükşehir belediyelerinde, büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde belediye-
lerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı, ilgili ilçe belediyeleri tarafından alı-
nacak ve bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmeyecektir. 
Gerek	belediye	gerekse	büyükşehir	belediyesi	tarafından	alınacak	vergi,	resim	ve	harçların	
Anayasamızın 73. maddesi gereğince kanunilik ilkesi çerçevesinde, belediye gelirleri ara-
sında	yer	alan	vergi	resim,	harç	ve	katılma	payları	2464	sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu	ile	
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunlarında düzenlenmektedir.

5779	 sayılı	 İl	Özel	 İdarelerine	 ve	Belediyelere	Genel	 Bütçe	Vergi	Gelirlerinden	Pay	
Verilmesi	Hakkında	Kanun’	un	2.ve	5.	maddeleri	gereğince	genel	bütçe	vergi	gelirleri	tah-
silatı	toplamının	yüzde	1,50’	si	büyükşehir	dışındaki	belediyelere,	yüzde	4,50’	si	büyükşe-
hirlerdeki	ilçe	belediyelerine	ve	yüzde	0,5’	i	il	özel	idarelerine	ayrılır.	Belediye	payının	yüz-
de	80’	lik	kısmı	belediyelerin	nüfusuna	ve	yüzde	20’	lik	kısmı	gelişmişlik	endeksine	göre	
İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılır. Büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının, 
yüzde	90’	lık	kısmı	ilçelerin	nüfusuna,	yüzde	10’	luk	kısmı	ise	ilçelerin	yüz	ölçümüne	göre	
dağıtılır.	Hesaplanan	tutardan	yüzde	30’	luk	büyükşehir	belediyesi	payı	ayrıldıktan	sonra	
kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank AŞ. tarafından aktarılır.

Bazı istisnalar hariç, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi ge-
lirleri	tahsilatı	toplamının	yüzde	6’	sı	ile	genel	bütçe	vergi	gelirleri	tahsilatı	toplamı	üzerin-
den	büyükşehirlerdeki	ilçe	belediyelerine	ayrılan	payların	yüzde	30’	u	büyükşehir	belediye	
payı	olarak	ayrılır.	Yüzde	6’	 lık	büyükşehir	belediye	payının	yüzde	60’	 ı	doğrudan	ilgili	
büyükşehir	belediyesi	hesabına	aktarılır.	Kalan	yüzde	40’	lık	kısmının	yüzde	70’	i	nüfusa,	
yüzde	30’	u	yüz	ölçümü	esasına	göre	büyükşehir	belediyeleri	arasında	dağıtılır.

Ünitemizde önce belediye vergilerine, ardından harç ve katılım paylarına yer verile-
cektir.	Belediye	vergileri	Emlak	Vergisi	Kanunu’	na	bağlı	olarak	bina	vergisi	ve	arazi	ver-
gisi,	Belediye	Gelirleri	Kanunu’	na	bağlı	olarak	İlan	ve	Reklam	Vergisi,	Eğlence	Vergisi,	
Haberleşme	Vergisi,	Elektrik	ve	Hava	gazı	Tüketim	Vergisi,	Yangın	Sigortası	Vergisi	 ve	
Çevre	Temizlik	Vergisidir.	Belediye	harçları	 ise	Temizleme	 ve	Aydınlatma	Harçları,	 İş-
gal	Harcı,	Tatil	Günlerinde	Çalışma	Ruhsatı	Harcı,	Kaynak	Suları	Harcı,	Tellallık	Harcı,	
Hayvan	Kesimi	Muayene	ve	Denetleme	Harcı,	Ölçü	ve	Tartı	Aletleri	Muayene	Harcı,	Bina	
İnşaat	Harcı,	Kayıt	ve	Suret	Harcı,	İmar	ile	İlgili	Harçlar,	İş	yeri	Açma	İzin	Harcı,	Mua-
yene	Ruhsat	ve	Rapor	Harcı,	Sağlık	Belgesi	Harcıdır.	Harcamalara	katılım	payları	ise	Yol	
Harcamalarına	Katılım	Payı,	Kanalizasyon	Harcamalarına	Katılım	Payı,	Su	Tesisleri	Har-
camalarına	Katılım	Payıdır.

BELEDİYE VERGİLERİ

Emlak Vergileri
Emlak vergilerinin matrahını vergi değeri oluşturmaktadır.  Vergi değeri arsa ve araziler 
için,	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu’	nun	asgari	ölçüde	birim	değer	tespitine	ilişkin	hüküm-
lerine göre, takdir komisyonlarınca, arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellen-
memiş arazide, her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik 
bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edi-
lecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, 

1

Emlak vergilerinin matrahını vergi 
değeri oluşturmaktadır.
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sulak)	itibarıyla	takdir	olunan	birim	değerlere	göre	belirlenir.	Binalar	için	ise	Maliye	ve	
Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare nor-
mal inşaat maliyetleri ile arazi için belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı 
değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan yönetmelik hükümle-
rinden yararlanılmak suretiyle hesaplanır. 

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önce-
ki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit 
edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.

Bina vergisi ve arsa vergisininin mükellefi, binanın sahibi, varsa intifa (yararlanma) 
hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı sahibiymiş gibi kullananlardır. Bir binaya paylı mül-
kiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. El birliği mülkiyette bina sahip-
leri vergiden müteselsilen sorumlu olur.

Bina vergisi ve arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; 
•	 Dört	yılda	bir	defa	olmak	üzere	takdir	işlemlerinin	yapıldığı	yılı	takip	eden	bütçe	

yılının ocak ve şubat aylarında, 
•	 Vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde, vergi de-

ğerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı 
içinde, vergi değerini değiştiren sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildi-
rim, vergi değerini değiştiren sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda 
verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, 

•	 Herhangi	bir	 sebep	yüzünden	bir	 şehir,	kasaba	veya	köyün	 tamamında	devamlı	
olmak	üzere	bina	veya	arazinin	değerlerinde	%	25’	i	aşan	oranda	artma	veya	eksilt-
me olması, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın ocak ve şubat 
aylarında 

vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise 
vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu 
suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir 
yazı ile bildirilir. Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, vergi değeri üzerinden 
hesaplanan bina ve arazi vergileri, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk 
etmiş sayılır. 

Emlak Vergisi birinci taksidi mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksidi kasım ayı 
içinde	olmak	üzere	iki	eşit	taksitte	ödenir.	Devir	ve	ferağı	yapılan	bina	ve	arazinin,	devir	
ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden 
devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve 
arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. Kısıtlama-
nın devam ettiği sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin satılması, 
istimlakı veya hibe yoluyla başkasına devir ve temliki hâlinde tahsilat zaman aşımına uğ-
ramamış olanları muaccel hâle gelir. 

Bina Vergisi
Türkiye	 sınırları	 içinde	bulunan	binalar	Emlak	Vergisi	Kanunu	hükümlerine	göre	Bina	
Vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üze-
rindeki sabit inşaatın hepsini kapsamaktadır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve 
nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina kavramı içerisinde yer 
almayarak bina vergisinin konusuna girmezler. 

Bina vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi de-
ğeridir.		Sabit	üretim	tesisatına	ait	değerler	vergi	matrahına	alınmaz.	Bina	vergisinin	oranı	
meskenlerde binde bir (‰0,1), diğer binalarda ise binde ikidir (‰0,2). Bu oranlar, bü-

Bina vergisinin oranı meskenlerde 
binde bir, diğer binalarda binde 
ikidir.
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yükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı olarak meskenler için 
binde 2 (‰0,2) diğer binar için binde dört (‰0,4) olark uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi 
oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldur-
mamış olanlar hariç olmak üzere ;

•	 Hiçbir	geliri	olmadığını	belgeleyenlerin,	
•	 Gelirleri	münhasıran	 kanunla	 kurulan	 sosyal	 güvenlik	 kurumlarından	 aldıkları	

aylıktan ibaret bulunanların, 
•	 Gazilerin,	
•	 Engellilerin,	
•	 Şehitlerin	dul	ve	yetimlerinin,	
Türkiye	sınırları	içinde	brüt	200	m²’	yi	geçmeyen	tek	meskeni	olması	(intifa	hakkına	

sahip olunması hâli dâhil) hâlinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indir-
meye yetkili kılınmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminden önce Bakanlar Kuruluna 
verilen bu yetki çerçevesinde,  2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile indirimli bina 
vergisi oranı 2004 yılı için sıfır, 2004/8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile indirimli bina 
vergisi oranı 2005 yılı için sıfır, 2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile indirimli bina 
vergisi oranı 2006 yılı için sıfır, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile indirimli bina 
vergisi oranı 2007 ve müteakip yıllar için sıfır olarak belirlenmiştir.

Arazi Vergisi
Türkiye	sınırları	içinde	bulunan	arazi	ve	arsalar	Emlak	Vergisi	Kanunu	hükümlerine	göre	
Arazi Vergisine tabidir.  Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.

Mükellefler	ile	eş	ve	velayet	altındaki	çocuklara	ait	arazi	değerleri	toplu	dikkate	alın-
mak kaydıyla bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazi-
sinin	(arsalar	hariç)	toplam	vergi	değerinin	10.000	Türk	lirası	Arazi	Vergisinden	istisna	
tutulmuştur. 

Arazi Vergisinin matrahı, arazinin bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi de-
ğeridir. Arazi vergisinin oranı arazide binde bir (‰0,1), arsalarda ise binde üçtür (‰0,3). 
Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı olarak 
araziler için binde iki (‰0,2) arasalar için binde altı (‰0,6) olark uygulanır. Cumhurbaş-
kanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Emlak vergisine ilişkin ünitemizde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere bina ve arazi ver-
giisnde çok sayıda muafiyet de vardır.

Belediye Gelirleri Kanunu’ nda Yer Alan Vergiler 
Cumhurbaşkanı	Belediye	Gelirleri	Kanunu’	nda	yer	alan	maktu	vergi	ve	harçların	en	az	
ve en çok miktarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili 
tarifelerde yer alan en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya 
ve Kanunda yazılı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni had-
ler tespit etmeye ve 21 inci maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı 
ayrı bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Belediyeler 
ile	ilgili	tarifeler	belirlenirken	2011/1	Seri	Nolu	Belediye	Gelirleri	Kanunu	Genel	Tebliği	
ile	belediye	grupları	şu	şekilde	sınıflandırılmıştır;

a)	 Nüfusu	100.001	ve	yukarı	olan	belediyeler	1.	grup,
b)	 Nüfusu	50.001	–	100.000	arasında	olan	belediyeler	ile	nüfusu	50.001	den	aşağı	da	

olsa il merkezi belediyeleri 2. grup,
c)	 Nüfusu	20.001	–	50.000	arasında	olan	belediyeler	3.	grup,
d)	 Nüfusu	5.001	–	20.000	arasında	olan	belediyeler	4.	grup,
e)	 Nüfusu	5.000	den	aşağı	olan	belediyeler	5.	grup.

Bina ve arazi vergisi oranları 
büyükşehir belediye sınırları 
ve mücavir alanlar için %100 
artırımlı olarak uygulanır.
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Belediye Gelirleri Kanununda Cumhurbaşkanına kanuni alt ve üst sınırı belirtilmiş hadleri 
belirleme yetkisinin verilmiş olması, bazı kalemlerin yeniden değerleme oranı ile her yıl ye-
niden değerleniyor olması nedeniyle içinde bulunulan yıl ve ilgili belediye için geçerli gün-
cel oran ve tutarları gözden geçirilmelidir.

İlan ve Reklam Vergisi
Belediye	sınırları	ile	mücavir	alanları	içinde	yapılan	her	türlü	ilan	ve	reklam,	İlan	ve	Rek-
lam	Vergisine	tabi	tutulmuştur.	Her	türlü	ifadesi	ile	verginin	konusu	geniş	tutulmuştur.	
İlan	ve	Reklam	Vergisinin	mükellefi,	yurt	dışından	gönderilen	ilan	ve	reklamlar	dâhil	ol-
mak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. 
Diğer	taraftan	ilan	ve	reklam	işlerini	sürekli	bir	meslek	olarak	yapanlar,	başkaları	adına	
yaptıkları	 ilan	ve	reklamlara	ait	vergileri	mükellefler	adına	ilgili	belediyeye	yatırmaktan	
sorumlu tutulmuşlardır.

İlan	ve	Reklam	Vergisinin	konusunun	geniş	tutulması	bu	vergideki	istisna	ve	muafi-
yetleri önemli hâle getirmektedir. Esasen istisna uygulamasında yer alan konular ilan ve 
reklam vergisine hangi konuların dâhil oduğunu göstermesi bakımından da önemldir. 
İlan	ve	Reklam	Vergisinden	şu	konu	ve	kişiler	istisna	ve	muaf	tutulmuştur:

•	 Türkiye	Radyo	Televizyon	Kurumu	tarafından	yayımlanan	ve	yapılan	ilan	ve	rek-
lamlar, 

•	 Her	türlü	gazete,	dergi	ve	kitaplarda	yapılan	ilan	ve	reklamlar,	
•	 Gerçek	kişilerin	ikametgâhlarının	iç	veya	dış	kapılarına	konan	ve	kimliklerini	gös-

teren levhalar, 
•	 İşletmelerin	iştigal	veya	imal	konusu	maddelerinin	ambalajları	üzerinde	bulunan	

ve	kendi	işlerine	ait	ilan	ve	reklamları	ile	ambalaj	muhtevasından	olan	prospektüs	
ve tarifnameler, 

•	 Gerçek	veya	tüzel	kişilere	ait	işyerlerinin	içine	veya	dışına	asılan	iş	sahibinin	kim-
liği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar 
(Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.), 

•	 Genel	ve	katma	bütçeli	 idareler	 ile	 il	özel	 idarelerinin,	belediyelerin,	köylerin	ve	
bunların	kuracakları	birliklerin	ve	Posta	-	Telgraf	-	Telefon	ve	T.	C.	Devlet	Demir-
yolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 

•	 Siyasi	Partiler	Kanunu’	na	göre,	siyasi	partilerin	siyasi	faaliyet	sınırları	içinde	yapa-
cakları ilan ve reklamlar, 

•	 Altıncı	bentte	yazılı	idarelerle,	kooperatifler	ve	kamu	kurumu	niteliğindeki	meslek	
kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve her-
hangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve 
afişlerle,	aynı	kuruluşlar	tarafından	Türkiye’	deki	ticaret,	sanayi,	tarım	ve	mesleki	
müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere 
yayımlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler, 

•	 Umumi	mahallere	reklam	amacı	ile	konulacak	sıra,	bank	ve	benzeri	gereçler	üze-
rindeki ilan ve reklamlar, 

•	 Sinema	ve	tiyatroların	kendi	programlarına	ilişkin	olarak	gösterinin	yapıldığı	bina-
nın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

İlan	ve	Reklam	Vergisi	tarifeye	göre	maktu	olarak	belirlenmektedir.	Cumhurbaşkanı	
verilen	yetki	çerçevesinde	bu	tutarlar	değiştirilmektedir.	Güncel	vergi	miktarlarını	bile-
bilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir. İlan ve reklamlarının daimi olup 
olmamalarına göre vergi belirli süreler için alınmakta ve bu sürelere göre hesap edilmek-
tedir. İlan veya reklamın kapladığı alan da vergileme ölçüsü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Gazete, dergi ve kitaplarda 
yapılan reklamlar, ilan ve reklam 
vergisinden istisna tutulmuştur.
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Birden fazla ve dağıtılmak üzere nispeten küçük ilan ve reklam mahiyetindeki işlerde ise 
adetler ölçü olarak ortaya çıkmaktadır.

Vergileme ölçüleri kullanılırken;
•	 Metrekare	üzerinden	yapılan	hesaplamalarda,	yarım	metrekareye	kadar	olan	kesir-

ler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
•	 Herhangi	bir	yüzeye	yazılmak,	takılmak	veya	çizilmek	suretiyle	yapılan	ilan	ve	rek-

lamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüz ölçümü esas alınır. 
•	 Çok	cepheli	ilan	ve	reklamlarda	metrekare	hesabı	her	cephe	için	ayrı	ayrı	dikkate	

alınır.
•	 Vergi	tarifesinde	yıllık	olarak		belirtilen	ilan	ve	reklamların	süresi	6	aydan;	haftalık	

olarak belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı 
alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır. 

•	 Vergi	tarifesinde	adet	ölçüsü	dikkate	alınan	ilan	ve	reklamlarda	çok	nüsha	olarak	
basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha 
olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

İlan ve reklam vergisinin; 
•	 Mükellefler	tarafından	yapılması	hâlinde	ilan	ve	reklam	işinin	yapılmasından	önce,	
•	 İlan	ve	reklam	işini	mutat	meslek	olarak	ifa	edenler	tarafından	yapılması	hâlinde	

ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar 
beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi ve beyanname verme süresi içinde ödenmesi ge-

rekmektedir. 
Buna karşılık, gerçek veya tüzel kişilerden; 
•	 Herhangi	bir	ilan	ve	reklam	yapmayan	herhangi	bir	levha,	tabela	vb.	asmamış	olan-

lar ile
•	 İş	yerlerinin	içine	veya	dışına	½	metrekareyi	aşmayan	ve	 iş	sahibinin	kimliği	 ile	

işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaları asanların, 
İlan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, bu kişilerin ilan ve reklam ver-

gisi beyannamesi vermesine gerek bulunmamakta olup bu kişiler adına herhangi bir ilan 
ve reklam vergisi tarhiyatı yapılmaması gerekmektedir.

Eğlence Vergisi
Yerli ve yabancı film gösterimlerine, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortao-
yunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı 
bahçelere ve benzeri yerlere biletle girilmesi, müşterek bahis oynanması, biletle girilme-
yen eğlence mekânı işletilmesi, Eğlence Vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Verginin 
mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olmakla birlikte biletle girilen 
yerlerde ve müşterek bahislerde bu vergiler müşterilere bilet veya kupon fiyatı ile birlikte 
doğrudan yansıtılmaktadır.

•	 Ulusal	bayramlar	veya	tarihî	özellik	taşıyan	günler	nedeniyle	genel	ve	katma	büt-
çeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikler 
tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gös-
terilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

•	 Genel	ve	katma	bütçeli	 idareler,	 il	özel	 idareleri,	belediyeler	ve	köyler	tarafından	
kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, 
fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve kon-
serler,

•	 Egitim	ve	öğretim	kuruluşları	ile	okul	dernekleri,	kamu	yararına	çalışan	dernekler,	
ordu evleri, askerî gazinolar ve askerî dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler, 

•	 Spor	Toto	Teşkilat	Başkanlığı	tarafından	düzenlenen	müşterek	bahis	oynanması,
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Eğlence Vergisinden istisna edilmiş, bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsat-
namelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler ise muaf 
tutulmuştur.	Diğer	taraftan	tiyatro,	opera,	operet,	bale,	karagöz,	kukla	ve	ortaoyunundan	
alınan	vergi	oranı	sıfıra	indirilerek	Bakanlar	Kurulu	(Cumhurbaşkanlığı	Hükumet	Siste-
minden önce bu yetki Bakanlar Kuruluna aitti.) kararı ile pratikte vergi dışı bırakılmıştır. 

Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyununda Eğlence Vergisi sizce neden 
sıfıra indirilmiştir?

Vergi, biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak 
sağlanan gayrisafi hasılat (bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar 
dahil),	müşterek	bahislerde,	 iştirakçilerden	 tahsil	 edilen	 tutardan	Katma	Değer	Vergisi	
düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden oransal (nispi) olarak alınırken biletle girilmesi 
zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, 
bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her 
gün için maktu tarife üzerinden alınmaktadır. Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçeve-
sinde	bu	tutarlar	değiştirilmektedir.	Güncel	vergi	miktarlarını	bilebilmek	için	ilgili	yılda	
geçerli tarifeye bakmak gerekir

Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye 
tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılma-
dan iadesi hâlinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir. 

Yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi, biletler kullanılmadan 
önce mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Öde-
menin yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel 
damga	konulur.	Bahsi	geçen	yerlerde	toplanan	meblağın	%75’	i	Kültür	ve	Turizm	Bakanlı-
ğı	Merkez	Saymanlık	hesabına,	%25’	i	ilgili	belediyeye,	tahsilini	takip	eden	ayın	on	beşinci	
günü akşamına kadar aktarılır.

Genel	ve	katma	bütçeli	idarelerle	il	özel	idareleri	ve	köyler	tarafından	yürütülen	spor	
müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi, takip 
eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir. 

Müşterek	bahislerde	her	aya	ait	vergi	o	ayı	takip	eden	ayın	20	nci	günü	akşamına	kadar	
ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir. 

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi, o ayı takip eden 
ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.

Haberleşme Vergisi
Belediye	sınırları	ve	mücavir	alanlar	içinde	Posta	Telgraf	Telefon	işletmesi	tarafından	tah-
sil	edilen	telefon,	teleks,	faksimili	ve	data	ücretleri	(tesis,	devir	ve	nakil	ücretleri	hariç)	Ha-
berleşme	Vergisine	tabidir.	Mobil	iletişim	hatları	Haberleşme	Vergisinin	kapsamı	dışın-
dadır.	Bu	nedenle	Haberleşme	Vergisi	sadece	sabit	hatlardan	alınır.	Özel	İletişim	Vergisi,	
Haberleşme	Vergisi	ile	aynı	konuyu	vergilendirmekle	birlikte	genel	bütçe	gelirleri	arasında	
yer	almaktadır.	Haberleşme	Vergisinin	mükellefi,	telefon,	teleks,	faksimili	ve	data	ücret-
lerini	tahsil	eden	Posta	Telgraf	Telefon	İdaresidir.	Sabit	hatlı	telefon	hizmetleri	ülkemizde	
Türk	Telekom	tarafından	verildiğinden	Türk	Telekom	verdiği	hizmetler	bakımından	ha-
berleşme vergisinin mükellefidir. 

Haberleşme	Vergisinin	matrahı,	tesis,	devir	ve	nakil	ücretleri	hariç	olmak	üzere	tahsil	
edilen	ücrettir.	Matraha	gider	vergileri	dâhil	edilmez.	Kanun	koyucu	Haberleşme	Vergisi	
açısından vergiyi doğuran olay için tahsil esasını benimsemiştir. Ödenmeyen hizmet be-
delleri ile ilgili olarak vergi doğmayacaktır.
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Bir	ay	içinde	tahsil	edilen	telefon,	teleks,	faksimile	ve	data	ücretlerininin	%1’	i	oranın-
da	hesaplanan	Haberleşme	Vergisi,	ilgili	belediyeye	tahsilatı	takip	eden	ayın	sonuna	kadar	
bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Mobil hatlardan Haberleşme Vergisi neden alınmıyor?

Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi
Belediye	sınırları	ve	mücavir	alanlar	içinde	elektrik	ve	hava	gazı	tüketimi,	Elektrik	ve	Hava	
gazı	Tüketim	Vergisine	tabidir.	Kanun	koyucu	vergiyi	doğuran	olayı	tüketime	bağlamıştır.	
Elektrik	ve	hava	gazı	tüketenler,	Elektrik	ve	Hava	gazı	Tüketim	Vergisini	ödemekle	mü-
kellef tutulmuş ancak bu mükellefiyete ilişkin tüm ödevler sorumlu sıfatı ile elektrik ener-
jisini	tedarik	eden	ve	hava	gazını	dağıtan	kuruluşlar,	satış	bedeli	ile	birlikte	bu	verginin	de	
tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu tutulmuşlardır. 

Ancak	organize	 sanayi	 bölgelerinde	 tüketilen	 elektrik	 enerjisinin	 vergisini	 organize	
sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluşun ödeyeceği belirtilerek 
elektrik tedarik eden kuruluş mükellef hâline getirilmiştir. 

Elektrik	enerjisini	tedarik	eden	veya	hava	gazını	dağıtan	kuruluşlar	tahsil	ettikleri	ver-
giyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname 
ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecbur tutulmuştur. 

Hava	gazı	artık	neredeyse	üretimi	ve	tüketimi	tamamen	ortadan	kalkmış	bir	gazdır.	
Artık şehirlerde hava gazı yerine doğalgaz kullanılmaktadır. Ancak vergilerin, yasallık il-
kesi	gereğince	Belediye	Gelirleri	Kanunu’	nda	ve	diğer	kanunlarda	doğalgaz	tüketimi	üze-
rinden belediyeler lehine vergi alınması ile ilgili bir düzenleme yer almadığından, kanunla 
vergi konusu yapılmayan hususlarda vergi alınması da söz konusu değildir. 

Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin 
bedelleri	hariç	olmak	üzere,	elektrik	enerjisi	satış	bedeli	ile	hava	gazının	satış	bedelidir.	
Matraha	vergi,	fon	ve	paylar	dâhil	edilmez.	Vergi	imal	ve	üretim,	taşıma,	yükleme	boşalt-
ma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi işlerinde tüketilen elektriğin 
satış bedeli üzerinden yüzde 1, bunlar dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin 
satış	bedeli	üzerinden	yüzde	5	ve	hava	gazının	satış	bedelinden	yüzde	5’	tir.

Yangın Sigortası Vergisi
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan 
yangın	sigortaları	dolayısıyla	alınan	primler	Yangın	Sigortası	Vergisine	tabidir.	Yangın	si-
gortasında da kanun koyucu tahsilat esasını benimsemiştir. Yangın sigortası yapılmasına 
rağmen	alınamayan	primler	verginin	konusuna	girmeyecektir.	Yangın	Sigortası	Vergisi-
nin mükellefi sigortayı yapan sigorta şirketleridir.  

Yangın	Sigortası	Vergisi,	yapılan	yangın	sigorta	işlemleri	dolayısıyla	alınan	primlerin	
%10’	u	 tutarındadır.	 Sigorta	 şirketleri	 vergilendirme	dönemi	 içinde	 iptal	 edilen	yangın	
sigorta işlemlerine ait primleri, iptalin gerçekleştiği döneme ait matrahtan indirilebilirler. 
Sigorta	şirketleri	bir	ay	içindeki	vergiye	tabi	işlemlerini	ertesi	ayın	20	nci	günü	akşamına	
kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi 
aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Ancak sigorta şirketi ile sigortalanan yerin farklı be-
lediye sınırları içerisinde olması hâlinde vergi, hangi belediyenin olacağı sorunu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Kanunda mükellef olarak tanımlanan sigorta şirketinin yangın sigor-
tasına ilişkin beyannameyi bağlı olduğu belediyeye verip vergiyi ödemesi ile yükümlülü-
ğünü yerine getirmiş olacaktır. Ancak verginin yerel unsurdan bağımsız olarak başka bir 
belediye gelirleri içerisinde yer alması doğru değildir.
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Yangın Sigortası Vergisinden sigortanın yapıldığı belediyenin faydalanması için ne yapılabilir?

Çevre Temizlik Vergisi
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hiz-
metlerinden	yararlanan	konut,	iş	yeri	ve	diğer	şekillerde	kullanılan	binalar	Çevre	Temizlik	
Vergisine tabidir. 

Genel	 ve	 katma	bütçeli	 idareler,	 il	 özel	 idareleri,	 belediyeler,	 köyler,	 bunların	 kura-
cakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran 
hizmetlerinde	kullanılan	binalar,	Kızılay	Genel	Merkezi	ile	şubeleri	ve	kampları,	Kredi	ve	
Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, 
karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ika-
metine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafın-
dan kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tabi değildir. 

Verginin	mükellefi,	 binaları	 kullananlardır.	Mükellefiyet	 binanın	 kullanımı	 ile	 baş-
lar. Vergi, konutlarda kullanılan su üzerinden maktu olarak belirlenmiştir. Belediyenin 
çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir 
belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden 
karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, iş yerleri ve diğer şekillerde kullanılan 
yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar 
üzerinden tahakkuk ettirilecektir. İş yerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait Çev-
re	Temizlik	Vergisi	grup	ve	derecelere	göre	belirlenmiş	tarifeler	üzerinden	alınmaktadır.	
Buna göre gruplar 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir.

BİNA 
GRUPLARI

(1) Öğrenci sayısı
(2) Yatak 
kapasitesi

(3) Kullanım alanı (m²)
(4) Koltuk 
sayısı

(5) Personel sayısı

(Okul,yurt,kreş,	
dershane,	kurs,	
eğitim	merkezi,	
anaokulu,	yuva	
vb.	eğitim	ve	
öğretim	faaliyeti	
yapılan	binalar.)

(Konaklama	
tesisleri	ile	
hastaneler	
ve	diğer	
yataklı	sağlık	
tesislerine	
ait	binalar.)

a)	Her	
türlü	
yeme,	
içme	ve	
eğlence	
yerleri.

b)Daimi	surette	faaliyet	
gösteren	lunapark,	
panayır,	fuar,	stadyum,	
hipodrum,	spor	salonu	
gibi	yerler	ile	eşya	
depolamaya	mahsus	olan	
yerler.

(Sinema,	
tiyatro,	opera,	
bale	vb.	
biletle	girilen	
koltuklu	
eğlence	
yerleri.

(1,	2,	3	ve	4	üncü	
sıradakiler	hariç,	ticari,	
sınai,	zirai	ve	mesleki	
faaliyetler	için	kullanılan	
binalar	ile	bunlar	dışında	
kalan	faaliyetlere	mahsus	
binalar.)

I. GRUP 750’	den	fazla 500’	den	fazla
1000’	den	
fazla

5000’	den	fazla 2000’	den	fazla 300’	den	fazla

II. GRUP 750-500 500-300 1000-500 5000-4000 2000-1500 300-200

III. GRUP 499-250 299-150 499-250 3999-3000 1499-1000 199-100

IV. GRUP 249-100 149-50 249-100 2999-2000 999-500 99-50

V. GRUP 99-50 49-20 99-50 1999-1000 499-250 49-10

VI. GRUP 49-20 20’	den	az 50’	den	az 999-500 249-100 9-4

VII. GRUP 20’	den	az - - 500’	den	az 100’	den	az 3	ve	daha	az,	konutlar

Su	tüketim	miktarı	esas	alınmak	suretiyle	hesaplanan	Çevre	Temizlik	Vergisi,	su	fa-
turasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden 
vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş	yeri	ve	diğer	şekillerde	kullanılan	binalara	ait	Çevre	Temizlik	Vergisi,	belediyelerce	
binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın ocak ayında yıllık tutarı 
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itibarıyla	 tahakkuk	etmiş	sayılır.	Tahakkuk	eden	vergi,	bir	defaya	mahsus	olmak	üzere,	
belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde 
kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit 
sürelerinde ödenir. 

Su	ve	kanalizasyon	idareleri	büyükşehir	dâhilindeki	her	ilçe	veya	ilk	kademe	beledi-
yesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil 
ettiği	Çevre	Temizlik	Vergisi	ile	bu	verginin	süresinde	ödenmemesi	nedeniyle	tahsil	etti-
ği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına 
kadar	bir	bildirim	ile	ilgili	belediyeye	bildirerek	aynı	süre	içinde	öder.	Tahsil	edilen	vergi	
ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve 
işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına, tahsilatı takip eden 
ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan 
belediyelerin	kendileri	tarafından	tahsil	edilen	Çevre	Temizlik	Vergisinin	yüzde	yirmisi	
aynı esaslar çerçevesinde büyük şehir belediyelerine aktarılır. 

Cumhurbaşkanı tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve maktu tutarları yöre-
ler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirme-
ye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. 

Belediye meclisleri, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyük-
lüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir. 

Çevre	ve	Temizlik	Vergisi	 tarifeye	göre	maktu	olarak	belirlenmektedir.	Cumhurbaş-
kanına	verilen	yetki	çerçevesinde	bu	tutarlar	değiştirilmektedir.	Güncel	vergi	miktarlarını	
bilebilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir.

BELEDİYE HARÇLARI

İşgal Harcı
Belediye sınırları içinde bulunan ;

•	 Pazar	veya	panayır	kurulan	yerlerin,	meydanların,	mezat	yerlerinin	her	türlü	mal	
ve hayvan satıcıları tarafından satış yapmak için,

•	 Yol,	meydan,	pazar,	iskele,	köprü	gibi	umuma	ait	yerlerden	bir	kısmının	herhangi	
bir maksat için,

•	 Motorlu	kara	taşıtlarının	park	etmeleri	için	il	trafik	komisyonlarının	olumlu	gö-
rüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin 
çalışma saatleri içinde, bisiklet ve motosikletler hariç taşıtlar tarafından,

Yetkili	mercilerden	usulüne	uygun	izin	alınarak	geçici	olarak	işgal	edilmesi,	İşgal	Har-
cına tabidir. 

5846	sayılı	Fikir	ve	Sanat	Eserleri	Kanunu	kapsamında	korunan	eser,	icra	ve	yapımla-
rın	tespit	edildiği	kitap,	kaset,	CD,	VCD	ve	DVD	gibi	taşıyıcı	materyallerin	yukarıda	bahsi	
geçen yerlerde satışına izin verilmez.

İşgali	harca	tabi	yerleri	işgal	edenler	İşgal	Harcını	ödemekle	mükelleftir.	Genel	ve	kat-
ma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri bir-
liklerin kara taşıtlarının işgalleri ile ilgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının 
beklemelerine	tahsis	edilen	yerlerin	bu	taşıtlarca	işgalleri	İşgal	Harcından	müstesnadır.

İşgal	Harcının	matrahı	işgallerde	işgal	edilen	yerlerin	metrekare	olarak	alanı	veya	hay-
van	adedi,	park	amaçlı	işgallerde	taşıt	adedidir.	İşgal	Harcı	belediyelerin	yetkili	kılacakları	
memur	veya	kişilerce	makbuz	karşılığında	 tahsil	 edilir.	 İşgal	Harcı	 tarifeye	göre	maktu	
olarak belirlenmektedir. Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bu tutarlar değiş-
tirilmektedir.	Güncel	vergi	miktarlarını	bilebilmek	için	ilgili	yılda	geçerli	tarifeye	bakmak	
gerekir.

Belediye sınırları içinde pazar 
kurulan yerlerde satış için tezgah 
açmak işgal harcına tabidir. 
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Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
Hafta	tatili	ve	ulusal	bayram	günlerinde	çalışmaları	belediyelerce	 izne	bağlı	 iş	yerlerine	
ruhsat	verilmesi,	Tatil	Günlerinde	Çalışma	Ruhsatı	Harcına	tabidir.		Bu	harcın	mükelle-
fi	kendisine	çalışma	ruhsatı	verilen	gerçek	veya	tüzel	kişidir.	Tatil	Günlerinde	 	Çalışma	
Harcı	yıllık	olarak	alınmaktadır.	Cumhurbaşkanına	verilen	yetki	çerçevesinde	iş	yerinin	
metrekare olarak büyüklüğü ile iş yerinin bulunduğu belediyenin büyüklüğünü ifade eden 
belediye grupları çerçevesinde kanunda yer alan alt ve üst sınır dikkate alınarak belirlenen 
tarifeye göre alınmaktadır. 

Harç	yıllık	olarak	belirlenmiş	olup	bir	yıl	içerisinde	işe	başlama	veya	işin	terk	edilme-
si	hâllerinde	harç	faaliyette	bulunulan	aylık	sürelere	göre	hesap	edilir.	Hesaplama	yapı-
lırken	mükellefiyete	girilen	veya	mükellefiyetten	çıkılan	ay	kesirleri	tam	ay	sayılır.	Ruh-
satın geçerli olabilmesi için harcın makbuz karşılığında peşin olarak ödenmesi gerekir. İş 
yerinin birden fazla kişinin adi ortaklık şeklinde işletilmesi hâlinde harç, ortaklık adına 
ortaklardan birinden alınır ancak ortaklardan her biri harcın ödenmesinden müteselsi-
len sorumludur. 

Kaynak Suları Harcı 
Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dâhil) belediyeler-
ce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret 
konulması,	Kaynak	Suları	Harcına	tabidir.	Bu	harcın	mükellefi	kaynak	sularını	özel	işaretli	
kaplara	doldurup	satanlardır.	Harç	alınırken	iki	türlü	ölçü	kullanılmaktadır.	Harç,	1	litreye	
kadar olan şişe ve benzeri kaplardan kap başına hesaplanırken 1 litreden büyük şişe ve 
benzeri kaplardan her bir litre başına hesaplanmaktadır. 

Kaynak	Suları	Harcı,	bu	suların	satışa	arzı	için	kaplara	doldurulmasından	sonra,	kap-
lar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı pe-
şin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen 
kaynak	 sularından	 ikinci	bir	 kez	harç	 alınmaz.	Harcın	doğması	 için	 satılmak	amacıyla	
dolumunun yapılması gerekmektedir. 

Tellallık Harcı
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri 
ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş 
olan kimse) veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her 
ne	surette	olursa	olsun	her	çeşit	menkul	ve	gayrimenkul	mal	ve	mahsullerin	satışı,	Tellallık	
Harcına	tabidir.	Bu	harcın	mükellefi	mal	ve	mahsullerini	satan	gerçek	veya	tüzel	kişilerdir.

Gerçek	veya	tüzel	kişiler	yapacakları	satışları,	satış	yapmadan	önce	belediye	veya	ma-
hallindeki	belediye	ilgililerine	haber	vermekle	ödevlidir.	Haber	verilmediği	takdirde	harç	
yüzde	50	fazlasıyla	tahsil	olunur.		Tellallık	Harcının	matrahı,	harcın	konusuna	giren	sa-
tışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz. 
Tellallık	Harcının	oranı	100T’	ye	kadar	%2	bu	tutarı	aşan	kısım	için	yüzde	1’	dir.	Harç,	
belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz karşılığında tahsil olunur. 

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen 
izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda (kesimevi) 
kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir 
alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık 
bakımından	muayene	ve	denetlenmesi,	Hayvan	Kesimi	Muayene	ve	Denetleme	Harcına	
tabidir.	Resmi	ve	özel	kombinalar	bu	harçtan	muaftır.		Harcı,	hayvan	veya	et	sahipleri	öde-



Özel Vergi Hukuku II186

mekle	yükümlüdür.	Harç	büyükbaş	ve	küçükbaş	hayvan	başına	alt	ve	üst	sınırı	belirlenmiş	
tarifeye	göre	hesaplanır.	 	Kümes	hayvanları	bu	harcın	kapsamına	girmemektedir.	Harç,	
makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

Bina İnşaat Harcı
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller 
dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tabidir. Konut veya iş-
yerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun iş yerine veya harca tabi olmayan 
iş yerinin harca tabi iş yerine dönüştürülmesi) hâlinde de bu değişiklik tadilat sayılarak 
ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması hâlinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

Binalarda tadil veya ilaveler yapılması hâlinde harç, binanın önceki yüz ölçümü ile ilave 
kısmın yüz ölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak daha önce aynı konut ve iş yeri 
birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

•	 İnşaat	giderleri	genel	ve	katma	bütçeler	ile	il	özel	idareleri	ve	belediye	bütçelerin-
den karşılanan her türlü binalar,

•	 Hastane,	prevantoryum,	sanatoryum,	dispanser	ve	benzeri	sağlık	kuruluşları,
•	 Her	türlü	fabrika,	değirmen,	sınai	nitelikteki	imalathaneler	ve	tersaneler,	organize	

sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım 
yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik 
gibi yapı ve tesis inşaatı,

•	 Yatırım	Teşvik	Belgesi	kapsamında	inşa	edilen	binalar,
•	 Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	ile	Devlet	Planlama	Teşkilatınca	teşviki	karara	bağlan-

mış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,
•	 Kooperatifler	eliyle	ana	sözleşmelerine	uygun	olarak	yapılan	sanayi	ve	küçük	sanat	

siteleri ile esnaf çarşıları, 
•	 Dinî	hizmetlerin	ifasına	mahsus	ve	umuma	açık	bulunan	ibadethaneler,	bunların	

müştemilatı,
•	 Karşılık	gözetmeksizin	Devlete	devrolunmak	şartıyla	inşa	edilen	okullar	ve	öğrenci	

yurtları,
•	 Deprem,	su	basması,	yangın	gibi	tabii	afetler	sebebiyle	binaları	yanan,	yıkılan	ve	

kullanılmaz hâle gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en 
geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen 
yerlerde inşa edilen binalar ile kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak 
sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar,

•	 Yangın,	su	basması,	kaya	düşmesi,	çığ	ve	benzeri	afetlerden	zarar	görmesi	muh-
temel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili 
kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca 
gösterilen yerlerde inşa edilen binalar ile kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına 
göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar,

•	 Bina	inşaat	harcı	ödemek	veya	istisnadan	yararlanmak	suretiyle	inşaat	ruhsatı	alın-
mış	olup	da	İmar	Kanunu’	nun	10	uncu	maddesi	gereğince,	ruhsatları	yenilenen	
binalar,

•	 Afetler	 dolayısıyla	 yapılan	 yapı	 ve	 tesisler	 ile	 belediye	 ve	mücavir	 alan	 sınırları	
içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kulla-
nılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile 
yemlik gibi yapı ve tesisler,

•	 Organize	 sanayi	bölgeleri	 ile	 sanayi	 ve	küçük	 sanat	 sitelerinde	 yapılan	yapı	 ve	
tesisler,

Bina	İnşaat	Harcından	istisna	edilmiş	veya	muaf	tutulmuştur.

Binalara ilaveler yapılmasıda bina 
inşaat harcına tabidir.
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Bina İnşaat Harcını eksik ödemek için daha düşük harca tabi şekilde binayı inşa edip sonra-
dan kullanım amacı değiştirilebilir mi?

Bina	İnşaat	Harcını	 inşaat,	 ilave	veya	tadilat	 için	inşaat	ruhsatı	alanlar	öder.	İnşaata	
ruhsatsız başlanılmasından mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır. Bi-
nanın kullanış tarzının değiştirilmesi hâlinde mükellef, binanın sahipleridir. Bina İnşaat 
Harcının	matrahı,	her	bir	konut	veya	iş	yeri	biriminin	ayrı	ayrı	inşaat	sahasının	yüz	öl-
çümleridir. Konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, 
müşterek	garaj,	depo,	kalorifer	ve	kapıcı	dairesi	gibi	ortak	yerlerden	gelen	paylar	ile	kö-
mürlükler	hariç	tutulur,	özel	garaj	ve	özel	depo	gibi	müştemilat	dâhil	edilir.	İş	yeri	inşa-
atlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dâhildir. 
Matrahın	hesaplanmasında	metrekare	kesirleri	atılır.

Bina	İnşaat	Harcı,	inşaat	ruhsatının	alınmasından	önce	makbuz	karşılığında	ilgili	be-
lediyeye ödenir. İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması hâlinde inşaat ruhsatı 
kısmen veya tamamen iptal edilirse daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve 
iadeler yapılır. Bina inşaat harcı alt ve üst sınırları belirtilmiş tarifeye göre konut ve iş 
yeri inşaatları için ayrı ayrı, inşaatların büyüklüğüne göre metrekare üzerinden hesaplanır. 
Cumhurbaşkanına	verilen	yetki	çerçevesinde	bu	tutarlar	değiştirilmektedir.	Güncel	vergi	
miktarlarını bilebilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir.

Çeşitli Harçlar
Yukarıda belirtilen harçlardan başka belediyelerce kayıt ve suret harcı, parselasyon harcı, 
ifraz	ve	tevhit	harcı,	plan	ve	proje	tasdik	harcı,	zemin	açma	izni	ve	toprak	hafriyatı	harcı,	
yapı kullanma izni harcı, iş yeri açma izni harcı, muayene, ruhsat ve rapor harcı, sağlık 
belgesi harcı da alınmaktadır. Bu harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak 
suretiyle peşin olarak ödenir.

Kayıt ve Suret Harcı
Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleri sayfa 
başına, gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri bunların metrekaresi üze-
rinden	alt	ve	üst	sınırları	kanunla	belirlenmiş	Kayıt	ve	Suret	Harcına	tabidir.

İmar ile İlgili Harçlar
İmar mevzuatı gereğince; 

•	 Belediye	sınırları	ve	mücavir	alanlar	içinde	İmar	Kanunu’	na	göre	teşvik	belgesini	
haiz organize sanayi bölgeleri hariç ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştiri-
len müteakip parselasyon işlemleri, ilgili olduğu yerin metrekaresi üzerinden alt ve 
üst	sınırları	kanunla	belirlenmiş	“Parselasyon	Harcına”	(olmak	üzere),

•	 Verilecek	ifraz	ve	tevhit	kararları,	ilgili	olduğu	yerin	metrekaresi	üzerinden	alt	ve	
üst	sınırları	kanunla	belirlenmiş	“İfraz	ve	Tevhit	Harcına”,

•	 Proje	tasdik	işlemleri,	ilgili	olduğu	inşaatın	metrekaresi	üzerinden	alt	ve	üst	sınır-
ları	kanunla	belirlenmiş	“Plan	ve	Proje	Tasdik	Harcına”,

•	 Zemin	ve	yol,	kanal	açma	izni	verilmesi,	yapım	ve	yıkım	artığı	malzeme	ile	top-
rak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi , 
toprak hafriyatı için metreküp, açılan kanal için  metrekare üzerinden ilgili oldu-
ğu	yerin	metrekaresi	alt	ve	üst	sınırları	kanunla	belirlenmiş	“Zemin	Açma	İzni	ve	
Toprak	Hafriyatı	Harcına”,

5
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•	 Yapı	kullanma	izni	verilmesi,	ilgili	inşaatın	metrekaresi	üzerinden	alt	ve	üst	sınır-
ları	kanunla	belirlenmiş	“Yapı	Kullanma	İzni	Harcına”	

tabidir. Bu harçlar belediyece tahsil olunur. Afetler dolayısıyla yapılan yapı ve tesisler 
ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü 
altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hay-
van barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler bu harçlardan istisna edilmiştir. Organize 
sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesisler Yapı Kullanma 
İzni	Harcından	istisna	tutulmuştur.

İş Yeri Açma İzni Harcı
Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir iş yerinin açılması, iş yerlerinin büyük-
lüğüne ve bulunduğu belediyenin büyüklüğüne göre belirlenmiş, belediye gurubuna göre 
tespit	edilen	tarife	uyarınca	“İş	yeri	Açma	İzni	Harcına”	tabidir.

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
Mevzuat	gereğince	alınması	zorunlu	veya	isteğe	bağlı	görülen	ve	belediyeler	veya	onla-
ra bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek, muayene ve sağlıkla veya 
fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu Kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan 
ruhsatlar, rapor ve belgeler, alt ve üst sınırları kanunla belirlenmiş maktu tutarlar üzerin-
den	“Muayene,	Ruhsat	ve	Rapor	Harcına”	tabidir.	

Sağlık Belgesi Harcı
Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden 
sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların 
belli aralıklarla yenilenmeleri alt ve üst sınırları kanunla belirlenmiş maktu tutarlar üze-
rinden	“Sağlık	Belgesi	Harcına”	tabidir.	

HARCAMALARA KATILIM PAYLARI

Katılım Payları
Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yolların inşa, tamir ve genişletilmeye 
tabi tutulması,  kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması, harcamalara katılım 
paylarının konusunu oluşturmaktır. 

Yol Harcamalarına Katılma Payı
Harcama	yapılan	yolların	iki	tarafında	bulunan	veya	başka	bir	yola	çıkışı	olmaması	dola-
yısıyla	bu	yoldan	yararlanan	gayrimenkullerin	sahiplerinden	meclis	kararı	ile	Yol	Harca-
malarına	Katılma	Payı	alınabilir.	Bu	harcamalar;

•	 Yeni	yol	açılması,
•	 Mevcut	yolların	yüzde	40	nispetinde	veya	daha	fazla	genişletilmesi,
•	 Kaldırımsız	 ve	 bakımsız	 bulunan	 yolların,	 kaldırım	 veya	 parke	 kaldırım	 hâline	

getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose hâlindeki yolların da parke, 
beton veya asfalta çevrilmesi,

•	 Mevcut	kaldırım	veya	parkelerin	sökülüp	yeniden	düzenlenmesi	ile	ilgili	harcama-
lardır.

Yolların kaldırımlar da dâhil olmak üzere on beş (15) metreden fazla genişliklerine 
düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. İki ve daha fazla yol 
kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, 
diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

Harcamalara katılma payları 
yol, kanalizasyon ve su tesisleri 
harcamalarına ilişkindir.
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Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
Yeni kanalizasyon tesisi yapılması veya mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah 
edilmesi hâlinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon 
Harcamalarına	Katılma	Payı	alınır.	 	 İki	ve	daha	fazla	yol	kenarında	bulunan	gayrimen-
kuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise payın hesabında o yola ait kanalizasyon 
giderleri dikkate alınır.

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması veya mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı 
hâlinde,	dağıtımın	yapıldığı	saha	dahilindeki	gayrimenkullerin	sahiplerinden,	Su	Tesisleri	
Harcamalarına	Katılma	Payı	alınır.	Birden	fazla	yol	kenarında	bulunan	gayrimenkullere	
ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas 
alınır.

Payların Hesaplanması ve Ödenmesi
Harcamalara	katılma	payları,	bir	program	dâhilinde	veya	istek	üzerine	doğrudan	doğruya	
yapılan	 işlerde,	bu	hizmetler	dolayısıyla	yapılan	giderlerin	 tamamıdır.	Hizmet	giderleri	
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç 
ve	birim	fiyatlara	göre	hesaplanan	tutarları	aşamaz.	Bu	harcama	ile	ilgili	olarak	özel	Devlet	
yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak 
bedelleri	giderler	tutarından	indirilir.	Paylaştırılacak	giderler	bina	ve	arsaların	vergi	değe-
rinin	yüzde	2’	sini	geçemez.

İşler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın isti-
fadesine sunulmuş olmasından sonra yukarıdaki şekilde hesaplanan katılma payları top-
lamı ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak gayrimenkul sahipleri 
arasında dağıtılır. Yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara 
katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri hâlinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı 
başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir. 

Harcamalara	katılma	paylarının	ilan	ve	tebliğ	edildiği	yılı	takip	eden	yıldan	itibaren	iki	
yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde 
tahsil olunur.

Yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş nok-
sanı	ile	alınır.	Cumhurbaşkanı	Harcamalara	Katılma	Paylarını	1/2’	ye	(peşin	ödemede	1/3’	
e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek mikta-
rını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı tespit etmeye, belediyelerin teklifi üzerine, 
5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit 
etmeye yetkilidir.

Satış,	hibe	ve	trampa	gibi	devir	hâllerinde	ferağ	sırasında	o	tarihe	kadar	ödenmemiş	
taksitler	peşin	olarak	tahsil	olunur.	Harcamalara	katılma	payı	 ilgili	 tapu	dairelerine	bil-
dirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları hâlinde tapu dairesi payın tahsilini 
sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

 
www.turkvergi.org

Harcamalara katılma payları peşin 
ödenirse %25 noksanı ile alınır.
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BELGE
T.C.

TÜRKIYE	BELEDIYELER	BIRLIGI
Hukuk	İsleri	Müdürlüğü

05.10.2010
Sayı	:M.06.9.TBB.0.71/66-220
Konu:Doğalgaz.

İÇİSLERİ	BAKANLIĞINA
(Mahallî	İdareler	Genel	Müdürlügü)

Bilindiği	üzere,	2464	sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanununun	34	ve	devamı	maddelerinde	
Elektrik	ve	Hava	gazı	Tüketim	Vergisi	düzenlenmiştir.	Elektrik	tüketim	vergisi	hemen	he-
men	bütün	belediyelerin	önemli	bir	gelir	kaynağı	olma	özelliğini	koruduğu	halde,	Hava	
gazı	Tüketim	Vergisinin,	bu	gazın	çok	sınırlı	olarak	tüketilmesi	dikkate	alındığında	bele-
diye bütçesine kayda değer bir katkı yapmadığı, güncelliğini yitirdiği, verginin konuluş 
amacını gerçekleştiremediği herkesin malumudur.

Günümüzde	 kentlerimizde	devlet	 politikasına	 paralel	 olarak	doğalgaz	 kullanılmaya	
başlanmıştır. Bu değişim, kentlerimizde ciddi alt yapı sıkıntıları, trafik, çevre kirliliği vs. 
gibi bir takım sorunlarla birlikte yaşanmakta olup, sorunlara belediyelerin çözüm üretme-
si beklenmektedir. Ancak genel bütçe vergi gelirlerinin azalması, belediye gelirlerine mer-
kezi	idarenin	zaman	zaman	müdahale	etmesi	(2009	Yılı	Merkezi	Yönetim	Bütçe	Kanunu	
ile	Elektrik	ve	Hava	gazı	Tüketim	Vergisinin	2009	yılı	için	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığına	
ödenmesi gibi), belediyelerin yapısal sorunları, geçici işçilerin daimi kadroya alınmasın-
dan kaynaklanan personel fazlalığı gibi nedenlerle belediyelerimizin yukarıda belirtilen 
sorunlara çözüm üretmesinde kaynak sorunları yaşanmaktadır. 

2464	sayılı	Yasaya	konulan	Hava	gazı	Tüketim	Vergisinin	gerekçeleri	bu	gün	doğalgaz	
için geçerlidir. 

Doğalgazın	 vergilendirilmesinin	 belediye	 gelirlerinin	 artırılmasında	 büyük	 katkısı	
olacağına	ilişkin	Doğu-Bati	Trakya	Belediyeler	Birliğinin	de	Birliğimize	ilettiği	talebi	bu-
lunmaktadır.

Konunun incelenerek, doğalgaz tüketim vergisinin ihdası için yasal alt yapının hazır-
lanması hususunda,

Gereğini	arz	ederim.
Başkan a.

Genel	Sekreter
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Özet

Belediye gelirlerini ifade etmek.
Belediye gelirleri, kanunlarla gösterilen belediye vergi, 
resim, harç ve katılma payları, genel bütçe vergi gelir-
lerinden ayrılan pay, genel ve özel bütçeli idarelerden 
yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira, 
satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edi-
lecek gelirler, belediye meclisi tarafından belirlenecek 
tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 
faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak 
ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ile diğer ge-
lirlerden oluşur.

Belediye vergi, harç ve katılım paylarını anlatmak.  
Belediyenin kamu hizmetleri karşılığı olmak üzere 
vergi, harç ve harcamalara katılım payları en önemli 
gelir kaynakları arasındadır.  Emlak vergisinden kay-
naklanan	 bina	 ve	 arazi	 vergisi	 ile	 Belediye	 Gelirleri	
Kanunu’	 ndan	 kaynaklanan	 İlan	 ve	 Reklam	Vergisi,	
Eğlence	Vergisi,	Haberleşme	Vergisi,	Elektrik	ve	Hava	
gazı	Tüketim	Vergisi	,	Yangın	Sigortası	Vergisi,	Çevre	
Temizlik	Vergisi,	yerel	uygulanan	vergiler	olarak	kar-
şımıza çıkmaktadır.

	 Belediyeler	 ayrıca,	 İşgal	Harcı,	Tatil	Günlerinde	Ça-
lışma	 Ruhsatı	 Harcı,	 Kaynak	 Suları	 Harcı,	 Tellallık	
Harcı,	Hayvan	Kesimi,	Muayene	ve	Denetleme	Harcı,	
Bina	 İnşaat	Harcı,	Kayıt	 ve	Suret	Harcı,	Parselasyon	
Harcı,	İfraz	ve	Tevhit	Harcı,	Plan	ve	Proje	Tasdik	Har-
cı,	Zemin	Açma	İzni	ve	Toprak	Hafriyatı	Harcı,	Yapı	
Kullanma	İzni	Harcı,	 İş	yeri	Açma	İzni	Harcı,	Mua-
yene,	Ruhsat	ve	Rapor	Harcı,	Sağlık	Belgesi	Harcı	da	
toplamaktadır.

 Belediyeler veya belediyelere bağlı müesseseler, yol-
ların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması,  ka-
nalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması için 
yaptığı harcamalar üzerinden yararlanan gayrimenkul 
sahiplerinden harcamalara katılım payı da almaktadır.

	 Bina	Vergisi,	Türkiye	sınırları	içinde	bulunan	binalar-
dan Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre alınan 
vergidir. 

	 Arazi	Vergisi,	 Türkiye	 sınırları	 içinde	 bulunan	 arazi	
ve arsalardan Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine alı-
nan vergidir. 

	 İlan	ve	Reklam	Vergisi,	belediye	sınırları	ile	mücavir	
alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamdan alı-
nan vergidir.

 

 Eğlence vergisi, yerli ve yabancı film gösterimlerine, 
tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta 
oyunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve 
konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere 
ve benzeri yerlere biletli girişlerden, müşterek bahis 
oyunlarından ve  biletle girilmeyen eğlence mekânı 
işletmelerinden alınan vergidir. 

	 Haberleşme	Vergisi,	belediye	sınırları	ve	mücavir	alan-
lar	 içinde	 Posta	 Telgraf	 Telefon	 İşletmesi	 tarafından	
tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretle-
rinden  alınan vergidir.

	 Elektrik	ve	Hava	gazı	Tüketim	Vergisi,	belediye	sınır-
ları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve hava gazı tü-
ketiminden alınan vergidir. 

	 Yangın	Sigortası	Vergisi,	belediye	sınırları	ve	mücavir	
alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için 
yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler-
den alınan vergidir. 

	 Çevre	Temizlik	Vergisi,	belediye	sınırları	ve	mücavir	
alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik 
hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şe-
killerde kullanılan binalardan alınan vergidir. 

	 Tatil	Günlerinde	Çalışma	Ruhsatı	Harcı,	hafta	tatili	ve	
ulusal bayram günlerinde çalışabilmeleri için işyerle-
rine verilen ruhsat için harçtır.

	 Kaynak	Suları	Harcı,	özel	kaplara	doldurulup	satıla-
cak olan kaynak sularına özel işaret konulmasından 
alınan harçtır. 

	 Tellallık	Harcı,	hal,	balıkhane,	mezat	yerleri	ve	ilgili-
nin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (yüksek 
sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse) veya tellalı 
bulundurulan sair yerlerde her ne surette olursa olsun 
her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin 
satışından alınan harçtır. 

	 Hayvan	Kesimi	Muayene	ve	Denetleme	Harcı,	kesilen	
hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya 
satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene 
ve denetlenmesinden alınan harçtır. 

	 Bina	İnşaat	Harcı,	her	türlü	bina	inşaatı	(ilave	ve	tadil-
ler dahil), inşaat veya tadilat ruhsatı için alınan harçtır.

	 Kayıt	ve	Suret	Harcı,	her	türlü	kayıt	suretlerinden,	gayri-
menkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretlerinden 
alınan harçtır. 

	 Parselasyon	Harcı,	 ilk	kez	yapılan	veya	 istek	üzerine	
gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri için 
alınan harçtır. 

 

1
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	 İfraz	ve	Tevhit	Harcı,	verilecek	ifraz	ve	tevhit	kararları	
için alınan harçtır.

	 Plan	ve	Proje	Tasdik	Harcı,	proje	tasdik	işlemleri	için	
alınan harçtır.

	 Zemin	Açma	İzni	ve	Toprak	Hafriyatı	Harcı,	zemin	ve	
yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı 
malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediye-
lerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi , toprak 
hafriyatı için alınan harçtır.

	 Yapı	Kullanma	İzni	Harcı,	yapı	kullanma	izni	verilme-
si için alınan harçtır.

	 İş	yeri	Açma	İzni	Harcı,	bir	iş	yerinin	açılması	için	alı-
nan harçtır.

	 Muayene,	Ruhsat	ve	Rapor	Harcı,	muayene	ve	sağlıkla	
veya fenni konularla ilgili alınan harçtır.

	 Sağlık	Belgesi	Harcı,	yaptıkları	işler	ve	gördükleri	hiz-
metler dolayısıyla sağlık belgesi almak mecburiyetin-
de olan kişilere verilecek belgeler içim alınan harçtır.

 Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, 
yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması,  
kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması ha-
racamaları	için	Yol,	Kanalisasyon	ve	Su	Harcamalarına	
Katılım	Payı	alınmaktadır.	
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Kendimizi Sınayalım
1. Büyükşehir belediyelerince müşterek bahislerden tahsil 
olunacak eğlence vergisinin yüzde kaçı büyükşehir belediye-
lerine kalmaktadır?

a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
e. 50

2. Emlak vergilerine ilişkin vergi değeri kaç yılda bir yeni-
den takdir edilir?

a.	 Her	yıl
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

3.  Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan mesken 
haricindeki binlarda bina verigisi oranı binde kaçtır? 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6

4. Aşağıdakilerden hangisi kiraya verildiğinde arazi vergisi 
alınır?

a. İl özel idarelerine ait arazi 
b.	 Türk	Silahlı	Kuvvetlerini	Güçlendirme	Vakfı’	na	 ait	

arazi 
c. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi
d.	 Toplu	Konut	İdaresi	Başkanlığı’	na	ait	arazi	
e.	 Tasarruf	Mevduatı	Sigorta	Fonu	eliyle	yürütülen	müf-

lis	bankaların	iflas	idarelerine	ait	arazi

5.	 Belediye	Gelirleri	Kanunu	Genel	Tebliği’	ne	göre,	nüfusu	
100.001 ve yukarı olan belediyelerin yer aldığı grup aşağıda-
kilerden hangisidir?

a.	 I.
b.	 II.
c.	 III.
d.	 IV.
e. V.

6. Biletle girilen yerlerdeki eğlence vergisi oranının fiilen 
sıfır olarak uygulanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

a.	 Tiyatro
b. Yerli film gösterimi
c. Opera
d. Bale
e. Karagöz oyunu

7.	 Konutlarda	Çevre	Temizlik	Vergisi’	nin	tahsil	şekli	aşağı-
dakilerden hangisidir? 

a.	 Makbuz	karşılığı	peşin
b. Elektrik faturası ile
c.	 Su	faturası	ile
d. Emlak vergisi taksit sürelerinde
e. Ocak ayında

8.  Aşağıdakilerden hangisi belediye harçlarından biri de-
ğildir?

a.	 Tellallık	harcı
b. Kaynak suları harcı
c. Kayıt ve suret harcı
d.	 Sağlık	belgesi	harcı
e. Yurtdışı çıkış harcı

9. Bina inşaat harcı hesabında kullanılan ölçü aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. İnşaatın kat sayısı
b. İnşaatta çalışacak işçi sayısı
c. İnşaatta kullanılacak malzemelerin değeri
d. İnşaat sahasının yüzölçümü
e. İnşaat yapılacak arsanın vergi değeri

10. Belediye tarafından yapılan hangi harcama için katılım 
payı alınmaz?

a.	 Park	yapılması
b. Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım 

veya parke kaldırım hâline getirilmesi veya asfalt ya-
pılması

c.	 Mevcut	kanalizasyon	tesislerin	sıhhi	ve	fenni	şartlara	
göre ıslah edilmesi

d. Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması
e. Birden fazla yola cephesi bulunan binanın asıl cephe 

dışındaki yol için yapılan harcama
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Yol Vergileri Geliyor
Memduh	ASLAN
Yıllardır yolumuz bozuk, kanalizasyon tıkanıyor, suyumuz 
çamurlu diye şikayet edildikten sonra nihayet asfaltlanan 
yol, düzeltilen kanalizasyon ve su şebekesi sayesinde tam 
da keyfiniz yerine geldi. Ancak keyfiniz her an kaçabilir, Bir 
gün	belediyeden	size	ihbarname	gelebilir.		Belediye	Gelirleri	
Kanunu’	na	göre	Belediyeler	sokağınızda	yaptığı	yol,	kanali-
zasyon ve su şebekeleri için sizden harcamalara katılım payı 
isteyebilir.	Nereden	çıktı	bu	diyebilirsiniz,	ancak	bu	düzen-
leme	yeni	değil.	Kanun	1981’	de	çıktı.	Şimdiye	kadar	muh-
temeldir ki belediyeler siyasi kaygılarla bunları talep etmedi, 
ancak kaynak sıkıntısına düşen belediyeler artık yavaş yavaş 
son dört-beş yıldır yoğun olarak uygulamaya başladılar. Ar-
tık alt yapı istiyorsanız, bunun bedelini belediyeye ödemek 
zorundasınız.
Belediye tarafından binanızın cephesinin bulunduğu tarafta;
•	 Yeni	yol	açılmış	ise,
•	 Mevcut	yolların	yüzde	40	nispetinde	veya	daha	fazla	ge-

nişletilmişse,
•	 Kaldırımsız	 ve	 bakımsız	 bulunan	 yollar,	 kaldırım	 veya	

parke kaldırım hâline getirilmiş veya asfalt yapılmış, kal-
dırım veya şose hâlindeki yollar da parke, beton veya as-
falta çevrilmişse,

•	 Mevcut	kaldırım	veya	parkeler	 sökülüp	yeniden	düzen-
lenmişse,

•	 Yeni	kanalizasyon	tesisi	yapılmışsa,
•	 Mevcut	tesisler	sıhhi	ve	fenni	şartlara	göre	ıslah	edilmişse,
•	 Yeni	içme	suyu	şebeke	tesisleri	yapılmışsa,
•	 Mevcut	şebeke	tesisleri	tevsii	ve	ıslah	edilmişse,
harcamalara katılım payı ödemek zorundasınız demektir.
Ancak bu payların bir sınırı vardır. Belediye tarafından su-
nulan, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ile İller Bankası tarafından 
tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre he-
saplanan tutarları aşamayacaktır. Belediye bina ve arsaların 
vergi	değerinin	%2’	sinden	fazla	da	olamaz.
Harcamalara	katılım	payı	belediye	tarafından	o	hizmet	için	
yapılmış olan giderin sokağınızda bulunan tüm gayrimen-
kullerin vergi değerleri dikkate alınarak size paylaştırılacak-
tır. Bu paylar belediyede ilan edilecek ve sizlere ihbarname 
ile bildirilecektir.

Ne	zaman	ödeyeceksiniz?	Eğer	ihbarname	geldiğinde	bir	ay	
içerisinde peşin öderseniz yüzde yirmibeş eksik ödersiniz, 
eğer peşin ödemek istemiyorsanız, payın tebliğ tarihinden 
sonraki iki yılda  dört eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Ancak 
katılım payının tamamını ödemediğiniz sürece tapuda taşın-
mazınız ile ilgili işlem de yapamayacaksınız.
Peki,	taşınmazınızın	iki	yola	cephesi	varsa?	Esas	cephenin	yol	
harcamasının tamamına diğerinin ise yarısına katılacaksınız. 
Su	ve	kanalizasyon	katılım	paylarında	ise	sadece	bağlantınız	
hangi yolda ise oranın harcamaları dikkate alınacaktır.
Katılım payının hatalı hesaplandığını veya hiç hesaplanma-
ması gerektiğini düşünüyorsanız, bunun için ihbarnamenin 
size tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesi-
ne dava açabilirsiniz. Eğer bu süreyi kaçırmış iseniz hatanın 
düzeltilmesini isteyebilirsiniz, eğer düzeltilmezse belediye 
başkanlığına şikayette bulunabilirsiniz, yine sonuç alamazsa-
nız bu sefer de 30 gün içerisinde dava açabilirsiniz.

Okuma Parçası
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1.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Giriş”	 konusunu	 yeniden	 göz-
den geçiriniz.

2.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Emlak	Vergileri”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

3.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Bina	Vergisi”	konusunu	yeniden	
gözden geçiriniz.

4.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Arazi	Vergisi”	 konusunu	 yeni-
den gözden geçiriniz.

5.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Belediye	Gelirleri	Kanununda	Yer	
Alan	Vergiler”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

6.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Eğlence	Vergisi”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

7.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Çevre	Temizlik	Vergisi”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Belediye	Harçları”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

9.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Bina	İnşaat	Harcı”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

10.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Harcamalara	Katılım	Payı”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bir belediyenin büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil ol-
ması hâlinde, nüfusca kalabalık, yüz ölçümü büyük, ancak 
vergilendirmeye esas faaliyetlerin az oduğu belediyelerin 
gelirlerinde	bir	artış	olacaktır.	Gelişmişlik	olarak	geride	olan	
beledeyenin önemli alt yapı ihtiyaçları da büyükşehir bele-
diyesi tarafından karşılanacağından giderlerinde de azalma 
ortaya çıkacaktır. Buna karşın ekonomik aktivitesi yüksek, 
nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük olan belediyeler için 
ise gelirlerinde nispeten azalma meydana gelebilecektir.

Sıra Sizde 2
Halkın	 görsel	 sanatların	 sanatçılar	 ile	 aynı	mekânda	 bulu-
nulduğu canlı etkinliklere katılımın sağlanarak, bu sanat 
dallarının desteklenmesi. Bu faaliyeti organize eden kişiler 
üzerindeki	vergi	yükünün	hafifletilmesi	amacıyla	vergi	sıfır	
olarak belirlenmiştir.

Sıra Sizde 3
Anayasamızın 73. maddesi gereğince vergiler ancak kanunu-
la, konulur, kaldırılır veya değiştirilir. Bir konunun vergiye 
tabi	olabilmesi	için	Kanun’	da	açıkça	düzenlenmiş	olması	ge-
rekir.	Haberleşme	Vergisinin	konuları	arasında	mobil	hatlar-

dan	haberleşme	yer	almamaktadır.	Mobil	hatlar	Özel	İletişim	
Vergisi konuları arasında tanımlandığından Özel İletişim 
Vergisi’	ne	tabidir

Sıra Sizde 4
Kanun’	da,	verginin	sigorta	şirketinin	bağlı	bulunduğu	beledi-
yeye beyanname ile bildirileceği ve ödeneceği yer almaktadır. 
Sigorta	 şirketlerinin	belediyeye	bağlı	 olması	 gibi	 bir	 durum	
yok. Bağlılık ifadesi bulunma olarak yorumlanmaktadır. Be-
lediye ve mücavir alan ile sınırlanması verginin esasen itfaiye 
hizmetlerinden yararlanan gayrimenkulleri işaret etmektedir. 
Kanun daha açık hâle getirilerek, vergiler mahallî idarelerin 
hesabına ödenerek ilgili belediyelere buradan dağıtılabilir.

Sıra Sizde 5
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü 
bina inşaatı ilave ve tadiller dahil, inşaat veya tadilat ruhsa-
tının alınması bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyer-
lerinin kullanılış tarzlarının dağiştirilmesi, konutun iş yerine 
veya harca tabi olmayan iş yerinin harca tabi iş yerine dönüş-
türülmesi hâlinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca 
tabi	tutulur.	Harç	başta	eksik	ödenmiş	olsa	bile	sonra	eskik-
likler ek harç ile tamamlanır.
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