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Önsöz
Vergiler, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan mali kaynağın karşılanmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Vergi, insanların devlet veya devlet
benzeri bir yönetim altında bulundukları tüm dönemlerde başvurulmuş bir finansman
aracı olarak nitelendirilebilir. Verginin devlet için hayati niteliği, devlet var olduğu sürece
verginin de var olacağı veya devletin varlığını devam ettirebilmesinin en önemli aracı
olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Vergi, dün ve bugün olduğu gibi yarın da mevcut
olacak en kesin uygulamalardan biridir. Devlet, başka hangi yola başvurmuş olursa olsun
en temel gelir kaynağı ve öncelikle başvurduğu yol vergilendirme olmuştur. Bu bakımdan
vergi, toplumu oluşturan her bir bireyin hukukunu çok yakından ilgilendiren ekonomik
bir olgudur. Bireylerin hak ve özgürlükleri ile çok yakın ilgisi olması nedeniyle egemenin
tek yanlı vergileme eylemine karşı büyük mücadeleler verilmiş ve bu mücadeleler 1215
Magna Carta ile bir sonuca ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren kral, egemen, hükümran, devlet adı her ne olursa olsun vergi konusunda herhangi bir düzenleme yapılacağında özenli
davranma çabası içinde olmuştur.
Bu gelişim süreci bizleri vergi alanında çağdaş hukuk kurallarına kavuşturmuştur.
Çağdaş hukuk; birey hak ve özgürlüklerine gücün ya da egemenin karşısında en geniş
alanı tanıyan; gücün ve egemenin karşısında birey hak ve özgürlüklerini en geniş biçimde
güvenceye alan hukuktur. Bu anlamda çağdaş hukukun özünü, birey hak ve özgürlükleri
oluşturur. Toplumsal yaşamla iç içe geçmiş, birey hak ve özgürlüklerini belli ölçülerde sınırlayan vergilerin birtakım kurallara dayalı olarak alınması bir zorunluluk, çağdaş hukukun bir gereğidir. Bu gereklilik sonucu kendine özgü kavramları, kurum ve kuralları olan
bir hukuk alanı, vergi hukuku doğmuştur. Vergi hukuku, devletin en önemli finansman
kaynağı olan vergi ile ilgili kural ve esasları ele almaktadır.
“Vergi Uygulamaları” kitabı sekiz üniteden oluşmaktadır. Birinci ünitede vergilendirme sürecine giriş yapılmakta, temel ilkeler ele alınmaktadır. İkinci ünitede serbest çalışanların ve ücret geliri elde edenlerin vergilendirilmesi incelenmektedir. Üçüncü ünitenin
konusunu kira gelirlerinin ve tasarruf araçlarının vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Dördüncü ünitede ise şirketlerin vergilendirilmesi ele alınmaktadır. Katma değer vergisi beşinci bölümün konusunu oluşturmaktadır. Altıncı bölümde gayrimenkullerde, taşıtlarda
ve ölüm halinde vergilendirme irdelenmektedir. Yedinci ünitede vergi suçları ve kabahatleri sekizinci ünitede ise vergi alacağının takip ve tahsili konuları işlenmektedir.
“Vergi Uygulamaları” kitabı, uzaktan öğretim koşullarına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Her ünitenin başlangıcında yer alan “amaçlarımız” bölümünde ünitede
kazanılması beklenen yeterlilikler belirtilmektedir. Ünite içerisinde vurgu yapılmak istenen önemli konular ve tanımlamalar sayfa yan boşluklarında yer almaktadır. Ayrıca,
ünite içerisinde yer alan “sıra sizde” soruları çalışılan ünite ile ilgili olarak öğrenciyi
düşünmeye yönlendirmek üzere hazırlanmıştır. Konularla bağlantılı örnek olaylar ve
çözümleri aktarılarak okuyucunun verilen bilgilerle pratik arasında bağlantı kurma-

Önsöz

sı sağlanmaya çalışılmıştır. Ünite sonunda yer alan “kendimizi sınayalım” soruları ise
öğrendiklerinizi sınamaya yönelik olarak hazırlanmış test sorularıdır. Her üniteye ilişkin olarak günlük yaşamda yazılı ve görsel basında karşı karşıya kaldığımız haberler
de “yaşamın içinden” bölmelerinde yer almaktadır. “okuma parçalarında” ise ünitede
açıklanan bilgileri pekiştirecek bazı ek bilgiler verilmektedir. Kitabın sonunda yer alan
“sözlük” kısmında ise, dersle ilgili temel kavramların sözlük anlamları bulunmaktadır.
“Vergi Uygulamaları” kitabı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Öncelikle kitabın hazırlanmasındaki emek ve özverileri için yazarlarımıza ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunarız.
Kitabın yararlı ve başarınızda yardımcı olmasını dileriz.

Editörler
Prof.Dr. Şükrü KIZILOT
Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
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VERGİ UYGULAMALARI

Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Vergi mükellefi ve vergi sorumlusu arasındaki farkı açıklayabilecek,
Vergiyi doğuran olayı ve önemini açıklayabilecek,
Tarh işlemini ve tahakkuku analiz edebilecek,
Vergi borcunun ortadan kalkma şekillerini değerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Vergi Mükellefi
• Vergiyi Doğuran Olay

• Verginin Tarhı
• Verginin Tahsili

İçindekiler

Vergi Uygulamaları

Vergilendirme Sürecine
Genel Bakış

• VERGİ MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU,
KANUNİ TEMSİLCİ
• VERGİYİ DOĞURAN OLAY
• VERGİ TARHI
• VERGİNİN TEBLİĞİ
• VERGİNİN TAHAKKUKU
• VERGİ BORCUNUN ORTADAN
KALKMASI

Vergilendirme Sürecine
Genel Bakış
VERGİ MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU, KANUNİ TEMSİLCİ

Vergilendirme sürecinin en önemli aktörü vergi mükellefidir. Vergi mükellefiyetinin ortaya çıkardığı yükümler; mükellef, sorumlu veya temsilciler tarafından
yerine getirilir.

Vergi Mükellefi (Yükümlü)

Vergi mükellefi (yükümlü), “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek ve tüzel kişidir”.
Bu tanımlama, ilk bakışta, vergi yükümlülüğünün sadece vergi borcunun
ödenmesinden ibaret olduğu gibi yanlış bir yargı ortaya çıkarabilir. Burada tanımlanan vergi yükümlülüğü sadece “maddi” vergi yükümlülüğüdür.
Vergi mükellefinin vergi borcunu ödeme dışında başka yükümlülükleri de
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; defter tutmak, işe başlamayı ve işi bırakmayı bildirmek, adres değişikliklerini bildirmektir. Bu yükümlülükler Vergi Usul
Kanunu’nda hüküm altına alınmış olup yerine getirilmemesi durumunda çeşitli
yaptırımlar uygulanması söz konusu olmaktadır. Bunlara da “şekli” yükümlülükler denilmektedir.
Bu bilgiler ışığında vergi mükellefi şu şekilde tanımlanabilir: Kendisine vergi
kanunları gereğince vergi borcu ve/veya şekli ve usuli görevler düşen kimseye vergi mükellefi denilmektedir.
Gerek kanun hükmünden ve gerekse yapılan bilimsel tanımlamalardan mükellefin gerçek veya tüzel kişi olabileceği; bunların dışındakilerin yükümlü olmaması
gerektiği anlamı çıkabilir. Bununla birlikte, tüzel kişiliği bulunmayan topluluklar
da yasada sayılmış olmak kaydıyla vergi yükümlüsü kabul edilmelidir. Bunlara
örnek olarak iş ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları verilebilir.

Vergi Ehliyeti
Ehliyet kurumu Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’un 9. maddesinde “Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre bir kimsenin vergi yükümlüsü ya da vergi sorumlusu olabilmesi için fiil ehliyeti olması gerekmez.
Gerçek kişilik doğumla başladığına göre, bir bebeğin ya da küçük bir çocuğun,
temyiz kudretine sahip olmayan bir kimsenin, bir akıl hastasının vergi yükümlüsü
olması mümkündür.

Vergi Mükellefi: Kendisine
vergi kanunları gereğince
vergi borcu ve/veya şekli ve
usuli görevler düşen kimsedir.
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Yasa vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu ile ilgili olarak kanuni ehliyet
aramamıştır. Dolayısıyla, vergiyi doğuran olayla ilişki kurulmuş olmak kaydıyla herkes vergi yükümlüsü olabilir. Fiil ehliyeti olmayanların vergileme ile ilgili
ödevleri kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.

Vekâlet Yoluyla Temsil
Bazı kişi ya da kuruluşların vergileme ile ilgili ödevlerinin kanuni temsilciler tarafından yerine getirildiği daha önce açıklanmıştı. Buradaki temsil, kanuni temsil
niteliğindedir. Vergi hukukunda iradi temsil hakkında herhangi bir düzenleme
yer almamaktadır. Ancak, yükümlülerin vergileme ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere vekil atamaları mümkündür.
Yükümlü tarafından atanan vekil, yükümlü adına vergileme ile ilgili işlemleri
gerçekleştirebilir. Bu işlemlerden dolayı vekil sadece kendisini vekil olarak atayan
yükümlüye karşı sorumludur. Başka bir deyişle, iradi temsil durumunda vergi dairesinin muhatabı vekil değil; asıl yükümlüdür. Vekilin vergileme ile ilgili ödevleri
yerine getirmemesi durumunda, eksik ödenen vergiler asıl yükümlüden istenir ve
cezalar da asıl yükümlü adına kesilir.
Özel Sözleşmelerin Yükümlülüğe Etkisi
Özel hukukta, kişiler arası yapılan sözleşmelerle borç ve alacakların devri mümkündür.
Özel hukuktaki sözleşme serbestisinden yararlanılarak vergi yükümlülüğünün veya
vergi sorumluluğunun devredilmesi mümkün değildir.
Bir kişi, başka bir kişinin ödemesi gereken vergileri ve yapması gereken diğer
ödevleri üstlendiğini sözleşmeyle kabul edebilir. Ancak, bu sözleşme vergi dairesini bağlamaz. VUK’un 8. maddesinin üçüncü fıkrasına göre;
“Vergi kanunlarıyla kabul edilen hâller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya
vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.”

Vergi yükümlülüğünün veya sorumluluğunun devrini öngören özel sözleşmelerin vergi hukukunda geçerli olmamasının temel nedeni, vergi alacağının güvence altına alınmasını sağlamaktır. Eğer bu tür sözleşmeler geçerli olsaydı, kötü
niyetli bazı kimselerin ödeme gücü olmayan kimselerle sözleşme yaparak vergi
borcundan kurtulmaları yolu açılabilirdi.
Arada sözleşme bulunması durumunda, vergi dairesi asıl yükümlü veya sorumluyu muhatap almaktadır. Sözleşme ise özel hukuk kuralları çerçevesinde
sözleşmenin tarafları arasında geçerlilik taşımaktadır.

Vergi Sorumlusu

Vergi sorumlusu, vergi yükümlüsünden farklı bir kavramdır. Vergi sorumluları
asıl vergi yükümlüsü olmayıp yasa gereği onların yerine görev almaktadırlar.
Vergi sorumlusu, kendisi gerçek yükümlü olmamasına rağmen, vergi kanunlarının emredici hükümleri dolayısıyla verginin vergi dairesine ödenmesi ve diğer
bazı işlemleri yapması zorunluluğu olan kişilerdir.
Örneğin, bir işveren işçilerine ücretlerini öderken ücret üzerinden kesilen vergileri vergi dairesine yatırmak zorundadır. Bu durumda, asıl vergi yükümlüsü işçi-
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ler olmasına karşın, bunların vergileme ile ilgili ödevleri işveren tarafından yerine
getirilmektedir. Dolayısıyla, işveren burada vergi sorumlusu durumundadır.
Vergi sorumlularının gecikme zammı ve gecikme faizi ile kesilen ceza konusunda
asıl yükümlüye başvurmaları mümkün değildir.
Devletin asıl vergi yükümlüleri dururken üçüncü kişilere vergi sorumluluğu
getirmesinin temel nedeni, verginin kolay ve daha az masraflı olarak toplanmasını
ve vergi güvenliğini sağlamaktır.

Ortaklaşa ve Zincirleme Sorumluluk
Kanun koyucu verginin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak üzere, çeşitli önlemlere başvurmuştur. Bu bağlamda, asıl borçlu dışında başka kimselere de verginin ödenmesi görevi verilmiş olup bu kimselerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri durumunda verginin bunlardan tahsili yoluna
gidilmektedir.
Vergi hukukunda iki farklı türde sorumluluk düzenlenmiştir. Bunlar ortaklaşa
(müşterek) ve zincirleme (müteselsil) sorumluluktur. Her iki sorumluluk birbirinden farklı nitelik taşımaktadır.
Ortaklaşa sorumlulukta, vergiyi ödeyen asıl yükümlü ile vergiyi vergi dairesine yatırmak zorunda olan iki kişi bulunmaktadır. Vergi sorumlusu ile verginin
asıl borçlusu farklı kişilerdir. Vergi sorumlusu, ödediği bu borç için asıl yükümlüye rücu edebilir. Dolayısıyla vergi sorumlusunun kendi borcu söz konusu olmadığından bu sorumluluk tali niteliktedir. Ortaklaşa sorumluluk hâlinde, ortaklaşa
sorumlu olanlar verginin doğumuna neden olayın tarafı durumundadırlar.
Zincirleme sorumluluk, birden fazla kişinin aynı borçtan sorumlu olmalarını
ifade eder. Vergi hukukunda zincirleme sorumluluk birden fazla kişinin aynı vergi
borcunun sorumlusu olmalarını ifade eder. Zincirleme sorumluluk durumunda,
vergi dairesi, vergi borcunun tamamını zincirleme borçlu durumunda olanların
herhangi birinden isteyebilir. Zincirleme sorumluluk durumunda, vergi borcu kişinin asli borcu niteliğine bürünmektedir. Borç, zincirleme sorumlu bulunanlardan herhangi birisinden tahsil edildiğinde ortadan kalkmaktadır.
Sorumluluk Örnekleri
Mirasçıların Sorumluluğu: Vergi yükümlüsünün ölmesi durumunda, bu kişinin
vergi borçlarından mirasçılarının hangi sınırlar içinde sorumlu olacağı VUK’un
12. maddesinde belirlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre;
“Ölüm halinde mükellefin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri
nispetinde sorumlu olurlar.”

Mirasçıların ölenin vergi borçlarından sorumlu tutulabilmesinin temel koşulu,
mirasçıların mirası reddetmemiş olmalarıdır. Mirasçılar ölüm tarihinden itibaren
3 ay içinde mirası reddedebilir (Medeni Kanun m. 606). Mirasın reddedilmesi
durumunda, mirasçıdan ölenin vergi borçlarının istenebilmesi mümkün değildir. Mirası kabul etmiş mirasçıların vergi borcundan sorumluluğu, oransal olarak
sınırlandırılmıştır. Mirasçı, kendisine düşen miras hissesi oranında ölenin vergi
borçlarından (gecikme zammı, gecikme faizi dâhil) sorumludur.
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Cezalar dolayısıyla mirasçıların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu, cezanın kişiselliği kuralının bir sonucu olup ölüm hâlinde cezalar düşmektedir.
Emlak Devralanların Sorumluluğu: Emlak vergisine tabi bir bina, arsa veya
arazinin devredilmesi hâlinde eski mükellefe ait ödenmemiş emlak vergisi borçlarından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar (EVK m. 30/ 7).
Devir sebebinin satış, trampa, bağış olmasının bir önemi yoktur. Devralanın devredene ait ödediği vergiler nedeniyle devreden mükellefe rücu hakkı saklıdır.
Kurumları Devralanların Sorumluluğu: Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörülen şartlara göre yapılan devirlerde devralan kurum, devralınan kurumun tahakkuk
etmiş veya edecek vergilerini ödemeyi taahhüt ederse vergiden sorumlu hâle gelir
(KVK m. 20). Bu yolla yaratılan sorumluluk iradi yolla yaratılan bir sorumluluktur.
Taşıt İşlemlerinden Kaynaklanan Sorumluluk: Taşıtların trafiğe uygunluğunu denetleyen taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları ile fenni muayene yapma yetkisi
verilen gerçek ve tüzel kişiler, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli
belgelerini vermeden önce verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.
Belirtilen kontrole ilişkin görevlerini yerine getirmeden işlem yapanlar bu fiilleri nedeniyle sebep oldukları ödenmeyen vergi, ceza ve ferilerinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Ancak, bunlar sorumlu sıfatıyla
ödemek zorunda kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu edebilir.
Harca Tabi İşlemlerden Sorumluluk: Ödenmesi gereken harcın mükellefinden
tahsil edilmesi sağlanmadan harca konu işlemi yapan memurlar, harcın tamamen
ödenmesinden mükellefle birlikte sorumlu tutulmuştur (HK m. 128).
Meslek Mensuplarının Sorumluluğu: 3568 sayılı Kanun kapsamında kalan meslek mensupları (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli
mali müşavir) kanunda üzerlerine düşen mesleki yükümlülükleri gereği gibi yerine getirmemeleri hâlinde vergi kaybı ortaya çıkar ceza da kesilirse vergi aslı ve/
veya cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Meslek mensuplarının sorumlulukları, imzaladıkları vergi beyannameleri veya
düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter ve kayıtları ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin uygun olup olmamasıyla sınırlı tutulmuştur.
İlan ve Reklam İşleri Yapanların Sorumluluğu: İlan ve reklam vergisinin mükellefi ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişilerdir.
İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, verginin mükelleflerinin
adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye
yatırmaktan sorumlu tutulmuştur (BGK m. 13).
Kefillerin Sorumluluğu: Kanunlarımızda bir vergi borcu nedeniyle idareye
karşı kefil olunması hususu düzenlenmiştir (AATUHK m. 10). Borçlu, borcunun ödenmesine yönelik muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir. Vergi idaresi gösterilen kefili kabul etmek zorunda
değildir. Kabul etmesi hâlinde kefil durumuna giren kişi, kefaletiyle sınırlı olarak
artık mükellefin vergi borcundan sorumlu olur.
Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu: Limitet şirketten alınamayan vergi
ve cezalar kanuni temsilciden (müdür ya da müdürlerden) aranır. Kanuni temsilciden de alınamazsa sermayedeki paylarına göre doğrudan ortaklar sorumlu olur
(AATUHK m. 35). Limitet şirketin ortakları gerçek kişi olduğunda sorumlulukları tüm mal varlıklarını kapsar. Ortaklar tüzel kişi olduklarında sorumluluk tüzel
kişinin mal varlığı ile sınırlı olacaktır.

1. Ünite - Vergilendirme Sürecine Genel Bakış

Bir limitet şirketin ortakları arasında bir başka limitet şirketin bulunması halinde ortak olan limited şirketin kanuni temsilcisi ve onun ortaklarına gidilemez.
Çünkü bir limited şirketin kanuni temsilcilerine ve ortaklarına gidebilmesi o limited şirketin bizzat borçlu olması hâlinde mümkündür. Oysa, ortak olan limited
şirketin konumu kanunda (AATUHK) borçluluk değil, borçtan sorumluluk şeklinde düzenlendiğinden ortak olan limited şirketin kanuni temsilcisine ve ortaklarına gidilemeyecektir.
Damga Vergisinde Sorumluluk: Damga vergisine tabi bir kâğıdın mükellefinin
vergisini de ödemesi gerekir. Verginin mükellefi kâğıdı düzenleyendir. Kâğıdı düzenleyen (mükellef) vergisini ödememiş veya noksan ödemişse, bu kâğıdı icraya
koymak amacıyla ibraz eden kişi, kâğıda ilişkin vergi ve cezadan sorumlu tutulmuştur. İbraz eden vergi ve cezayı ödediğinde mükelleflere rücu edebilme hakkına sahiptir (DVK m. 24).
Resmî daire veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen ya da daire veya
noterde bırakılan kâğıt için ödenmeyen veya noksan ödenen vergi asıllarından
mükellefler, cezalardan resmî daire veya noterler sorumlu tutulmuştur. Resmî daire veya noterin sorumluluğu vergi aslından değil, cezadan olmakla birlikte, vergi
aslının mükelleften alınmaması hâlinde vergi de kâğıdı düzenleyen resmî daire ve
noterlerden alınır. Resmî daire ve noterler ödemek zorunda kaldıkları vergi için
mükelleflere rücu etme hakkına sahiptirler (DVK m. 24/son).
Alım Satıma Taraf Olanların Sorumluluğu: Katma değer vergisi açısından daha
fazla işlerliliği olan düzenleme şöyledir. Satıcı, sattığı malların veya hizmetlerin
bedeline bağlı olarak hesaplanan KDV’den alımları nedeniyle ödemek durumunda kaldığı KDV’leri indirim konusu yaparak hesaplanan vergi lehine ortaya çıkan farkı vergi dairesine yatırır. Satıcının hesaplanan KDV’si (karşı taraftan aldığı
KDV) diğer taraf olan vergi mükellefi alıcının vergi dairesine ödeyeceği KDV’den
indirim konusu yapacağı KDV’yi oluşturur.
Satıcı kestiği faturayı kayıtlarına geçirmiş veya geçirmemiş olsun, satışlarına
yönelik hesaplanan KDV’yi alıcısı indirim konusu yapar. Ancak satıcı ilgili KDV’yi
Hazineye intikal ettirmemiş olabilir. İşte bu durumda malın alıcısı ile KDV’yi Hazineye intikal ettirmeyen satıcısı arasında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya
da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar, vergiden “müteselsilen
sorumlu” tutulmuşlardır (VUK. m. 11). Burada verginin mükellefi satıcı olmasına
rağmen Hazineye intikal ettirmediği KDV’den alıcı sorumlu tutulmuştur.
“Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi” adlı Adnan Gerçek’in makalesini http://www.muhasebetr.com/ozelbolum/024/ adresinden inceleyebilirsiniz. “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı Ve Vergi
İdaresi Karşısındaki Konumu” adlı Mustafa Akkaya’nın makalesini ise http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/296/2694.pdf adresinden inceleyebilirsiniz.

Kanuni Temsilci

Vergi yükümlülerinin tüzel kişi ya da tüzel kişiliği bulunmayan oluşum olmaları
durumu ile vergi yükümlüsü gerçek kişilerin küçük veya kısıtlı olmaları durumunda bunların vergileme ile ilgili görevleri temsilcileri tarafından yerine getirilecektir. VUK’un 10. maddesinde bu durum şu şekilde ifade edilmektedir:
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“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen
ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa
bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin
veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve
buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır.
Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında
da uygulanır.
Temsilciler ve teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin
tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.”

Kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda; gerçek kişilerin kanuni temsilcilerinin sorumluluğu ile tüzel kişi ve teşekküllerin temsilcilerinin sorumluluğu
arasında bazı farklılıklar bulunduğu belirtilmelidir.
Gerçek kişilerin kanuni temsilcilerinin kanunda belirtilen ödevleri yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri yüzünden ödenmeyen veya eksik ödenen vergiler için, idare öncelikle temsilcilerin mal varlığına başvurmaktadır. Bu
yolla vergiyi ödeyen temsilci, bu vergiler için asıl yükümlüye başvurabilmektedir.
Cezalar ise kanuni temsilci adına kesilmekte olup, gerçek kişilerin kanuni temsilcilerinin ödedikleri cezalar için temsil ettikleri gerçek kişilere rücu olanağı bulunmamaktadır.
Tüzel kişilerin kanuni temsilcileriyle tüzel kişiliği bulunmayan teşekkülleri
idare edenlerin vergileme ile ilgili ödevleri yerine getirmemeleri durumunda; eksik ödenen vergiler öncelikle tüzel kişi veya kuruluştan tahsil edilir. Eğer tüzel
kişi veya kuruluştan tahsil olanağı yoksa, bu durumda temsilcinin mal varlığına
başvurulması mümkündür. Aynı durum cezalar için de söz konusudur. Cezalar
da tüzel kişi veya kuruluş adına kesilir. Bunlardan tahsil edilememesi durumunda
kanuni temsilciye başvurulabilir.
Ortaklaşa sorumluluk ve zincirleme sorumluluk arasındaki fark nedir?

1
Vergiyi Doğuran Olay:
Vergi yasalarının verginin
doğumunu bağladıkları
bir işlem, olay veya hukuki
durumun gerçekleşmesidir.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Vergi borcu kural olarak vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile doğmaktadır.
Nitekim VUK 19/2’de “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” denilmektedir.
Örneğin, taşıtı olmayan bir kimsenin Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun olması mümkün değildir. Kişi, vergiye tabi bir taşıt sahibi olduğunda (taşıtı adına
tescil ettirdiğinde) vergiyi doğuran olay gerçekleşir. Aynı biçimde, bir kişiye miras
ya da bağış yoluyla intikal yapılmadığı sürece bu kişinin veraset ve intikal vergisi
borcu doğmaz.
Vergi borcunun ortaya çıkması açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi şarttır. Hatta yasa hükmünde de belirtildiği gibi devlet açısından vergi alacağı
(yükümlü açısından vergi borcu) vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle ortaya
çıkmaktadır.
Vergi hukuku açısından vergiyi doğuran olayın büyük önemi bulunmaktadır.
Öyle ki verginin yükümlüden alınabilmesi için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinin yeterli olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır.
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Vergi borcunun doğması için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinin gerekli
olduğu noktasında kuşku yoktur. Ancak, tek başına vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi vergi borcunun doğması için yeterli değildir.
Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi, devletin vergi alacağının miktar itibarıyla belirlenmesine olanak sağlamamaktadır. Bu bakımdan, tek başına vergiyi
doğuran olayın ortaya çıkmasının devletin vergi alacağının ortaya çıkması için
yeterli olduğu görüşüne katılmak mümkün değildir. Vergiyi doğuran olayın oluşumundan sonra, tamamlayıcı idari işlemlerin gerçekleşmesi hâlinde vergi alacağı
ortaya çıkmaktadır.
Gerçekleşen faaliyetin, işlemin ya da hukuki durumun diğer kanunlarla yasaklanmış olması, vergilendirilmesine engel değildir.
Vergiyi doğuran olay olarak belirlenen soyut hukuk normu (örneğin gelirin
elde edilmesi), yasa dışı somut maddi olaylarla (örneğin uyuşturucu madde satarak gelir elde edildiğinde) örtüştüğünde ne olacaktır? Somut maddi olayın diğer
kanunlarla yasaklanmış olması, vergiyi doğuran olayın oluşumu bakımından engel değildir.
Korsan kitap satışından elde edilen kazanç üzerinden vergi alınabilir mi?

VERGİNİN TARHI

2

Vergi borcu kural olarak vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla doğmasına
rağmen, bunun tahsil edilebilmesi için miktarının belirlenmesi gerekmektedir.
Verginin miktarı idare tarafından kesin olarak belirlenmediği sürece alınması
mümkün değildir.
Verginin tarhı, VUK’un 20. maddesinde “Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Verginin hesaplanma işleminin yapılabilmesi için vergi matrahına ve bu matraha uygulanacak oranlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Matrah

Verginin hesaplanması için ihtiyaç duyulan ilk şey, verginin neyin baz alınarak
hesaplanacağıdır. Bu bağlamda, fiziki veya ekonomik bir veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Tanım olarak matrah; üzerinden vergi hesaplanabilecek teknik, fiziki veya
ekonomik büyüklüktür.
Matrah; adet, litre, kilogram, metrekare ve benzeri miktarlar esas alınarak
“spesifik” olarak belirlenebileceği gibi, doğrudan parasal büyüklük (değer) esas
alınarak “advalorem” olarak da belirlenebilir.
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinin ardından, kanunlarda belirlenen
muafiyet, istisna ve indirimler düşülerek vergi matrahına ulaşılır.
Vergi matrahına ulaşıldıktan sonra vergi tarifesi kullanılarak vergi tarhı işlemi
gerçekleştirilir.
Yasal tanımlamadan da anlaşılacağı gibi tarh işlemi “idari işlem” niteliği taşımaktadır. Tarh işleminin ne tür bir idari işlem olduğu ise vergi borcunun ne
zaman doğduğu sorusunun yanıtıyla ilgilidir. Kural olarak vergi borcu, vergiyi
doğuran olayla oluştuğuna göre, vergilemede yapıcı işlem vergiyi doğuran olaydır.

Matrah: Verginin
hesaplanması için esas alınan
teknik, fiziki veya ekonomik
büyüklük.
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Tarh işlemi, yükümlülerin ödeyecekleri verginin miktarını saptadığına göre,
tarh işlemi belirtici işlem niteliğindedir. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle
ortaya çıkan vergi borcu, tarh işlemi ile miktar olarak belirlenmektedir. Bu açıdan,
verginin alınabilmesi için vergiyi doğuran olayın oluşması yeterli olmayıp, tarh
işlemi yapılarak vergi borcunun belirlenmesi de gerekmektedir.

Tarh Çeşitleri

Vergi Usul Kanunu kapsamında dört çeşit tarha yer verilmiştir. Bunlar; beyana
dayalı tarh, ikmalen tarh, re’sen tarh ve idarece tarhtır.

Beyana Dayalı Tarh
Verginin hesaplanmasında, yükümlünün beyan ettiği matraha vergi tarifesinin
uygulanması yoluyla gerçekleştirilen tarh işlemidir. Beyana dayanan tarhta yükümlüler defter ve belgeler üzerinden hesapladıkları vergi matrahını ve buna esas
olan değerleri beyanname ile vergi dairesine bildirmektedirler. Vergi dairesi, beyan edilen vergi matrahını esas alarak, tahakkuk fişi düzenlemek suretiyle tarh
işlemini gerçekleştirmektedir.
İkmalen Tarh
İkmalen vergi tarhı, bir vergi tarh edildikten sonra ortaya çıkan vergi farkı dolayısıyla gerçekleştirilmektedir. Yani, ikmalen tarhiyatın olması için, önceden tarh işlemi yapılmış olmalıdır. Ve bu tarh işlemi ile karşılanmayan bir vergi farkı bulunmalıdır. Ancak bu şartlarda ikmalen (tamamlayıcı nitelikte) vergi tarhı yapılabilir.
VUK’un 29. maddesine göre; ikmalen tarhiyata esas alınacak vergi matrahının defter, kayıt, belge ya da kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Re’sen Tarh
Re’sen tarh VUK’un 30. maddesinde şöyle tanımlanmıştır:
“Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme
raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.”

Re’sen tarhiyat yapısı itibarıyla ikmalen tarhiyattan farklılıklar taşımaktadır.
İkmalen tarhiyatın söz konusu olması için, daha önce yapılmış bir tarh işleminin
bulunması şarttır. Re’sen tarhiyatta ise bu şart olmayıp, daha önceden tarh işlemi
yapılsın veya yapılmasın re’sen tarhiyat yapılabilmektedir.
İkmalen tarhiyatta, tarh işlemine esas alınacak vergi matrahı, defter, kayıt, belge ve kanuni ölçülerden yararlanılarak saptanmaktadır. Re’sen tarhiyata gidilebilmesi için vergi matrahının bu sayılanlardan yararlanılarak belirlenmesine olanak
bulunmaması gerekmektedir.
Örneğin, vergi beyannamesinin verilmediği veya defter ve belgelerin vergi
inceleme elemanına ibraz edilmediği durumlarda, vergi matrahı takdir komisyonunca belirlenmektedir. Bu matrah üzerinden yapılan tarhiyat re’sen tarh olmaktadır.

İdarece Tarh
Hangi türde yapılırsa yapılsın, tarh işlemi idare tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla
idarece tarh kavramı konuya yabancı olanların kafasını karıştırabilecek niteliktedir.
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Bu nedenle idarece tarhı anlayabilmek için kavramdan çok, içeriğine bakmak gerekmektedir. İdarece tarh VUK’un mükerrer 30. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:
“Verginin idarece tarhı; 29. ve 30. maddeler dışında kalan hallerde, mükelleflerin
verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri
veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri
sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden
idarece tarh edilmesidir.”

Verginin ikmalen veya re’sen tarh edilmesinin söz konusu olmadığı durumlarda, yükümlülerin tarh işlemi için süresinde başvurmamaları ya da yasal zorunluluklarını yerine getirmemeleri hâlinde vergi idarece tarh edilir.
İkmalen tarh ile re’sen tarh arasındaki fark nedir?

VERGİNİN TEBLİĞİ

Verginin ödenebilir duruma gelmesi ve bazı sürelerin başlangıcı tebliğe bağlıdır.
Usulüne uygun tebliğ yapılmaması durumunda yapılan işlem bağlayıcılığını yitirmektedir. Vergilendirmeyi ifade eden her durumun yükümlüye tebliğ edilmesine
gerek yoktur. Tebliğ edilecek işlemlerin vergilendirmeyi ilgilendirmesi yanında,
yükümlü açısından da hüküm ifade etmesi gerekmektedir.
Yani, verginin tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe ya da ceza sorumlusuna yazı ile
bildirilmesi anlamına gelmektedir.

Tebliğ Edilecek Belgeler

Yasa, tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususlar olarak
belirtmesine karşın, tahakkuk fişlerini tebliğ kapsamı dışında bırakmıştır. Tahakkuk fişinin tebliğ işlemi dışında bırakılmasının nedeni, tahakkuk fişi ile yapılan
tahakkuk hakkında yükümlünün zaten bilgisinin olduğu, ayrıca bildirimde bulunulmasının gereksiz olduğu yaklaşımıdır.
Tahakkuk fişi dışında kalan ve tebliği zorunlu bulunan belgelerden bazılarını
şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Vergi ihbarnameleri,
• Ceza ihbarnameleri,
• Ödeme emirleri,
• Takdir komisyonlarının bazı kararları,
• Vergi incelemesi sırasında bilgi isteyen yazılar,
• Veraset ve intikal vergisinde ikinci ek sürenin hatırlatma yazısı,
• Uzlaşma toplantı bildirim yazısı,
• Uzlaşma toplantı tutanağı,
• Diğer bazı konulardaki yazılar.

Tebliğ Yapılacak Kişiler

Tebliğ işleminin hukuksal sonuç doğurabilmesi, yasada belirtilen kişilere ve
öngörülen biçimde yapılmasına bağlıdır. Vergilendirmeyle ilgili ve hüküm
ifade eden işlemler, vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ve ceza muhatabına
yapılmalıdır.
Gerçek kişilerde küçüklük ve kısıtlılık durumunda tebliğ, bunların kanuni temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerde tebliğ, bunların kanuni temsilcilerine yapılır. An-
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Verginin Tebliği:
Vergilendirmeyi ilgilendiren
ve hüküm ifade eden
hususların yetkili makamlar
tarafından mükellefe ya da
ceza sorumlusuna yazı ile
bildirilmesi.
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cak, tüzel kişilerde çalışanlardan birisine de tebliğ yapılması mümkündür. Tüzel kişiliği olmayan kuruluşlarda tebliğ, bu kuruluşları idare edenlere veya temsilcilerine
yapılır.
Silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan erata tebliğ, kıta komutanı gibi en yakın
üst aracılığıyla yapılır. Kamu kuruluşlarında görevli bulunanlara yapılacak tebliğ,
bu kuruluşların en yetkili üst amiri veya yardımcılarına yahut bu amirin yetkili
kıldıklarına yapılır.
Tebliğ yapılacak kimseler yurt dışında ise tebliğ, söz konusu ülkenin yetkili
makamı tarafından yapılır. Yabancı ülkede bulunan tebliğ muhatabı Türk vatandaşı ise tebligat Türk siyasi memuru ya da konsolos aracılığıyla da yapılabilir. Yabancı ülkelerde resmî görevli olarak bulunan Türk memurlarına tebligat Dışişleri
Bakanlığı tarafından yapılır. Yabancı ülkede görevli olan askerî personele yapılacak tebligatlar ise bağlı bulunduğu komutanlıklar eliyle yapılır.

Tebliğ Usulleri

Yükümlülere yapılacak tebliğ, beş usulle yapılabilir.

Posta ile Tebliğ
Tebliğde genel kural, tebligatın yükümlülerin veya ceza sorumlularının bilinen
adreslerine; özel zarflarla ve taahhütlü olarak gönderilmesidir. Posta memuru,
tebliğ muhatabına ulaştığında elindeki “ilmühabere” tarih konulur ve muhataba
imzalattırılır. Bu imzanın anlamı, tebliğ evrakının muhatap tarafından alındığının belgelenmesidir. Tutanağa konulan ve imza altına alınan tarih, ilgili evrakın
yükümlüye tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilir. Tebliğe bağlı olan süreler, bu
tarih dikkate alınarak hesaplanır.
Tebliğin muhatabı adresini değiştirmesi nedeniyle bulunamazsa evrak tebligatı yapan idareye geri gönderilir. Tebliğ muhatabının geçici olarak adresinde
bulunmadığı anlaşılırsa ikinci kez tebligat yapılır. İkinci tebligatta da kendisine
ulaşılamazsa ilanen tebliğ yoluna gidilir.
Tebliğ muhatabı bilinen adresinde bulunmasına rağmen, belgeyi almaktan
kaçınırsa belge önüne bırakılarak tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ yapılmış sayılır.
Gerek önüne bırakılma yoluyla ve gerekse adresinde bulunamayanlara ilanen tebligat yapılması için; bu durumların, komşulardan bir kişi, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri ya da bir zabıta memurunun tanıklığında bir tutanakla tespit
edilmesi gerekmektedir.
Görevliler Aracılığıyla Tebliğ
Görevliler aracılığıyla yapılan tebliğ, uygulamada beş farklı şekilde gerçekleşebilir.
Vergi Dairesi Çalışanları Aracılığıyla: Herhangi bir gerekçeye dayanmasına gerek olmaksızın tebliğ, vergi idaresi çalışanları tarafından da yapılabilir. Tebliğin
postayla veya vergi dairesi çalışanları aracılığıyla yapılması konusunda herhangi
bir sınırlama bulunmayıp idare bunlardan dilediğini seçme konusunda özgürdür.
Tebliğin görevli memur eliyle yapılmasında da posta ile tebliğ usulünde anlatılan esaslar geçerlidir. Tebliğ işleminin gerçekleşmesi için tutanağın muhataba
imzalattırılması gereklidir. Tebliğden kaçınılması, adresin değişmesi veya iki kez
adreste bulunamaması durumunda uygulanacak usuller tamamen aynıdır.
Silahlı Kuvvetler Görevlileri Aracılığıyla: Silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan
eratlara yapılacak tebliğ, kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst aracılığıyla yapılır. Tebliği yapmakla görevli bulunan üst, tebligatı derhal tebliğ muhatabına vermekle görevlidir.
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Yurt dışında bulunan askerî şahıslara yapılacak tebliğ ise bunların bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı aracılığıyla yapılır.
Dışişleri Bakanlığı Aracılığıyla: Resmî görevli sıfatıyla yabancı ülkelerde bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılır. Konsolos,
ataşe, temsilci veya diğer sıfatlarla devlet tarafından yurt dışında görev yapmak
üzere gönderilen memurlara tebliğ edilmesi gereken evrak önce Hazine ve Maliye
Bakanlığına gönderilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu evrakı, Dışişleri Bakanlığına gönderir. Dışişleri Bakanlığı, bu evrakı söz konusu ülkedeki Türkiye elçiliğine
veya konsolosluğuna gönderir.
Konsolosluklar Aracılığıyla: Yabancı ülkelerde bulunan tebliğ muhatabı, yurt
dışında görevlendirilen memurlar ve askerî şahıslar dışında bulunan Türk vatandaşı (örneğin işçi) ise tebligat Türk siyasi memuru veya konsolosu aracılığıyla yapılabilir. Bu durumdaki kimselere tebligatın yabancı ülkenin yetkili makamı tarafından yapılması da mümkündür.
Yabancı Ülkenin Yetkili Makamı Aracılığıyla: Resmî veya askerî görevliler dışında kalan Türk vatandaşlarıyla, diğer ülke vatandaşlarına yurt dışında yapılacak
tebliğ, bunların bulundukları ülkenin yetkili makamı aracılığıyla yapılır. Bu tür
tebliğler öncelikle o ülkede bulunan Türk siyasi memuru veya konsolosuna ulaşır.
İki ülke arasında anlaşma varsa ya da o ülkenin yasaları uygunsa o ülkedeki
siyasi memur veya konsolos, tebliğ işleminin yapılmasını yetkili makamdan ister.

Elektronik Ortamda Tebliğ
Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi
ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda
yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. E-Tebligat sistemi ile gönderilen
belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.
Daire veya Komisyonda Tebliğ
Tebligat işlemini kolaylaştırmak için tebliğ muhatabının kabul etmesi şartıyla dairede veya komisyonda da tebligat yapılması mümkündür. Bu taktirde durumun bir
tutanakla tespit edilmesi ve imza altına alınması gerekmektedir. Tutanakta yazılı
bulunan tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
İlan Yoluyla Tebliğ
Verginin ilan yoluyla tebliğ edilmesi, istisnai bir yol olarak benimsenmesine karşın, uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır. İlan yoluyla tebliğ, tebliğ evrakının
muhatabına normal ve alışılmış yöntemlerle ulaştırılmasının mümkün olmadığı
durumlarda başvurulan bir yoldur.
İlan yoluyla tebligata başvurulması için yasada belirlenmiş beş durumdan herhangi birisinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlar gerçekleşmeden ilan yoluyla tebliğ işlemi yapılması durumunda, yapılan tebliğ hukuksal sonuç doğurmaz;
geçersiz olur. İlan yoluyla tebliğin yapılacağı durumlar aşağıda kısaca açıklanacaktır.
Muhatabın Adresinin Bilinmemesi: Tebliğ muhatabının vergi dairesine hiç adres
bildirmemesi veya adresinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda diğer
yöntemlerle tebliğ yapılması olanaksızdır. Bu taktirde ilan yoluyla tebliğ yapılır.
Bilinen Adresin Yanlış veya Değişmiş Olması: Tebliğ muhatabının vergi dairesine yanlış adres vermesi veya vergi dairesi tarafından bilinen adresinin değişmiş
olması durumunda da ilan yoluyla tebliğ yapılabilir. Bunun için muhatabın bi-
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linen tüm adreslerine usulüne uygun tebliğ yapılmasına çalışılmalıdır. Örneğin,
işyerini değiştiren muhatabın hem işyeri hem de ikametgah adresleri vergi dairesi tarafından bilinmesine karşın, sadece işyeri adresinde bulunmadığının tespiti,
ilan yoluyla tebliğ için yeterli değildir.
Başka Nedenlerle Postayla Tebliğ Yapılamaması: Posta idaresinin grevde olması, salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle tebligatın yapılacağı yere posta idaresinin evrak kabul etmemesi gibi nedenlerle de ilanen tebligata başvurulabilmektedir. Ancak, buradaki posta ile tebliğ sözcüğünün “posta veya memur ile tebliğ”
olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu madde kaleme alındığında, memur eliyle
tebligata sadece acil durumlarda başvurulabiliyordu. Ancak, yapılan değişiklikle
memur aracılığıyla tebliğe her zaman başvurulabilmektedir.
Yabancı Ülkelerdekilere Tebliğ Olanaksızlığı: Yabancı ülkede bulunan Türk veya
yabancılara yasada belirtilen yöntemlere tebliğ yapılmasının mümkün olmadığının anlaşılması durumunda ilan yoluyla tebliğ yapılır.
Geçici Ayrılma Nedeniyle Tebliğ Yapılamaması: Posta veya memur eliyle tebligat yapılmak istenen muhatabın bilinen adresinde geçici olarak bulunmadığının
tespit edilmesi durumunda da ilan yoluyla tebliğ yapılır. Bu durum, her iki tespitte
de komşulardan birisinin, muhtarın, ihtiyar heyeti üyelerinin veya zabıta memurunun bulunması ve durumun tutanakla imza altına alınması hâlinde söz konusu
olabilmektedir. Ayrıca, iki tespit arasında makul bir süre bulunmalıdır. Örneğin,
komşusu tarafından 15 günlüğüne tatile gittiği söylenen muhataba, bu süre dolmadan tebligat yapılması usulsüzdür.
Geçerli bir ilan yapılabilmek açısından kanunda ilan için öngörülen usule tam
anlamıyla uyulması gerekir. İlanın konusu vergi aslı ve buna bağlı ceza olabileceği
gibi sadece ceza da olabilir. İlan konularının kanunda belirlenen haddi ayrı ayrı
geçip geçmemesine göre farklı ilan şekilleri benimsenmiştir. Yani, işlem sadece
vergiye ilişkinse vergi tutarına, sadece cezaya ilişkinse ceza miktarına bakılarak
kanuni hadle karşılaştırılarak ilan şekli belirlenecektir. İlanın vergi aslı ve buna
bağlı cezaya ilişkin olması durumunda kanunda belirlenen had ile vergi aslı ve
ceza tutarının toplamı değil sadece vergi aslının tutarı dikkate alınır.
Tebliğ evrakına tarih konulmasının ve muhatabına imzalatılmasının sebebi nedir?

4
Verginin Tahakkuku: Tarh
ve tebliğ edilmiş bir verginin
ödenebilecek aşamaya
gelmesi.

VERGİNİN TAHAKKUKU

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenebilecek aşamaya
gelmesidir. Yasada yer alan bu tanımlamaya göre, tahakkuk etmiş bir vergi artık
ödenebilecek bir konuma gelmiş demektir. Ancak, bir verginin tahakkuk etmiş
olması, o verginin mutlaka ödeneceği anlamına gelmemektedir. Başka bir deyişle,
tahakkuk etmiş bir vergi henüz kesinleşmiş bir nitelik taşımamaktadır.
Tahakkuk etmiş bir vergide, verginin ödenebilmesi için gerekli tüm süreçler
tamamlanmış olup, yükümlü isterse bu vergiyi ödeyebilir. Ancak, tahakkuk etmiş
bir vergi hakkında yükümlü süresi içinde dava açarsa, verginin yükümlüden istenebilmesi için ilk derece mahkemesi kararının beklenmesi gereklidir. Bu ince çizgi, verginin tahakkuku ile verginin kesinleşmesi arasındaki sınırı belirlemektedir.
Beyana dayanan vergilerde verginin tahakkuku ve kesinleşmesi aynı anda gerçekleşmektedir. Bunun nedeni, yükümlülerin kendi beyanlarına karşı dava açmalarının mümkün olmamasıdır. Yükümlülerin kendi beyanlarına karşı dava açmaları genel kural olarak yasak olmasına karşın, iki halde vergi yükümlüsü kendi
beyanına karşı dava açabilmektedir. Bunlardan ilki, ihtirazi kayıtla beyanname
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verilmesi, ikincisi ise vergi hatalarının bulunmasıdır. Bu hâller dışında yükümlülerin kendi beyanlarını dava konusu etmeleri mümkün olmayacağından, verginin
tahakkuku ve kesinleşmesi aynı anda gerçekleşmektedir.
Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan vergi tarhlarında ise verginin tahakkuku
ile kesinleşmesi arasında belirli bir süre bulunmaktadır. Bu süre, yükümlünün bu
tarhiyatlara dava açması için tanınmış bulunan 30 günlük süredir. Yükümlü bu
süre içinde dava açmazsa bu tarhiyatlar dava açma süresinin dolduğu tarihte kesinleşmektedirler. Yükümlülerin dava açması hâlinde ise davanın sonucuna göre
tarhiyatlar kesinleşebilmektedir.
Verginin tahakkuku ile kesinleşmesi arasında ne fark vardır?

VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI

Vergilendirme nedeniyle yükümlü ile devlet arasında ortaya çıkan borç-alacak
ilişkisini sona erdiren başlıca üç neden bulunmaktadır. Bunlar; tahsil, terkin ve
zamanaşımıdır.

Verginin Tahsili

Yükümlü ya da onun adına hareket eden kimseler tarafından ödeme yapılmasıyla
vergi borcu ortadan kalkar. Bu tür ödemelerin geçerli olabilmesi için yasaya uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Yasa verginin kural olarak yükümlünün
bağlı bulunduğu vergi dairesine nakden yatırılmasını öngörmektedir.
Ancak, bu konuda yükümlülere bazı kolaylıklar da sağlanmış bulunmaktadır.
Bu bağlamda, vergiler yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesi dışındaki vergi
dairelerine de yapılabilmektedir. Ancak, yükümlünün vergisini yatıracağı diğer
vergi dairelerinin, kendisinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin belediye sınırları
dışındaki bir vergi dairesi olması gerekmektedir.
Başka bir ödeme biçimi de bakanlığın anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla
yapılmasıdır. Bunun dışında, postaneler aracılığıyla ödeme yapılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi borcunun ödenmesi nakden yapılabileceği gibi çek ile
ödenmesi de mümkündür.
Verginin ödenmesiyle vergi borcunun ortadan kalkabilmesi için temel kural ödemenin zamanında yapılmasıdır. Vergiler ödeme zamanı geçtikten sonra
ödendiğinde geciken zamana göre gecikme zammı hesaplanmaktadır. Her verginin ödeme zamanı, kanunlarında belirtilmiş olup yükümlülere kolaylık sağlamak
amacıyla bazı vergilerin taksitler hâlinde ödenmesine de olanak sağlanmış bulunmaktadır.
Verginin tahsili, verginin ödenmesi ve zorla tahsili olmak üzere iki biçimde
gerçekleşebilmektedir. Verginin zorla tahsili konusu 8. Ünite’de ele alınacaktır.

Terkin (Silinme)

Devlet ve vergi yükümlüsü arasındaki borç-alacak ilişkisini sona erdiren diğer
bir neden de terkindir. Terkin, silinme anlamına gelmektedir. Vergi hukukunda
terkin, bazı koşulların varlığı durumunda devletin vergi alacağını bütün hukuki
sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran bir idari işlemdir.
Verginin terkin edilmesi ancak yasal koşulların bulunması durumunda mümkündür. Terkin işlemi dört nedene dayalı olarak yapılabilir:
•
Doğal Afetler Nedeniyle Terkin
•
Yargı Kararına Dayanan Terkin
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•
•
Zamanaşımı: Yasalar
tarafından belirlenmiş
koşullara uygun olarak
belirli bir sürenin geçmesi
sonucunda bir hakkın
kazanılması veya borçtan
kurtulma yoludur.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Nedeniyle Terkin
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Dayalı Terkin

Zamanaşımı

Zamanaşımı, yasalar tarafından belirlenmiş koşullar çerçevesinde belirli bir sürenin geçmesi nedeniyle bir hakkın kazanılması veya borçtan kurtulma yoludur.
Vergi hukukunda zamanaşımı ise yasada belirlenmiş olan koşullara uygun olarak
yasa tarafından belirlenmiş sürenin geçmesi nedeniyle, devletin vergi alacağını
isteme olanağını yitirmesidir.
Vergi hukukunda devletin vergi isteme yetkisini sınırlandıran iki tür zamanaşımı düzenlenmiştir. Bunlar tahakkuk ve tahsil zamanaşımıdır.

Tahakkuk Zamanaşımı
Tahakkuk zamanaşımı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan madde hükmüne göre; “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden
yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” Yasada öngörülen bu süre içinde idarenin tarh ve tebliğ
işlemlerini yapmaması durumunda, vergiyi tahakkuk ettirme olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, tahakkuku yapılmamış verginin “alacak” niteliği bulunmadığından dolayı yükümlüden istenme olanağı bulunmamaktadır.
Tahakkuk zamanaşımı için öngörülen beş yıllık süre içinde bazı işlemlerin
yapılması veya bazı durumların gerçekleşmesi hâlinde zamanaşımı durmaktadır.
Zamanaşımın durması, yasayla öngörülmüş olan bir durumun ortaya çıkması veya bir olayın gerçekleşmesi nedeniyle, işlemiş olan sürenin durmasını ifade
eder. Duran zamanaşımı, söz konusu olaydan sonra kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir.
Tahsil Zamanaşımı
Tahsil zamanaşımı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 102.
maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre; “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde
tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.”
Tahsil zamanaşımının başlangıcı, kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim
yılını izleyen takvim yılı başıdır. Tahsil zamanaşımı dolduktan sonra, vergi borcunun idare tarafından istenmesi yolu kapanmaktadır. Tahsil zamanaşımı; vergi
yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması, vergi yükümlüsünün hileli iflas etmesi
ve tereke tasfiyesi dolayısıyla vergi yükümlüsü hakkında takip yapılması olanağı
bulunmaması durumlarında durmaktadır.
Tahsil zamanaşımı, bazı durumlarda kesilmektedir. Zamanaşımının kesilmesi, işleyen zamanaşımının bir nedenle kesilerek, en başından başlamasıdır.
Dolayısıyla, 5 yıllık süre dolmadan zamanaşımını kesen bir neden ortaya çıktığında işleyen sürenin bir anlamı kalmamakta; zamanaşımı süresi en baştan
başlamaktadır.
Süreler zamanaşımı durduğunda kaldığı yerden; kesildiğinde baştan başlar.
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Zamanaşımını kesen nedenlerden bazıları şunlardır:
• Ödeme yapılması,
• Haciz uygulanması,
• Zorla tahsil ve takip işlemleri sonucunda tahsilat yapılması,
• Ödeme emri tebliğ edilmesi,
• Mal bildirimi, mal edinme ve artmalarının bildirilmesi,
• Yukarıdaki işlemlerin kefil veya kanuni temsilci kişiliğinde gerçekleşmesi,
• Uyuşmazlık konusu olan kamu alacaklarında yargı organı tarafından bozma kararı verilmesi,
• Yargı organlarının yürütmenin durdurulması kararı vermesi,
• Kamu alacağının teminata bağlanmasıdır.
Verginin terkini ne anlama gelmektedir?
Vergi hukukunda zamanaşımına ilişkin Vergi Hukukunda Zamanaşımı (Mehmet
Arslan, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2007) adlı kitaptan yararlanılabilir.
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Özet
1

2

Vergi mükellefi ve vergi sorumlusu farkını açıklamak
Kendisine vergi kanunları gereğince vergi borcu ve/veya şekli ve usuli görevler düşen kimseye
vergi mükellefi denilmektedir. Vergi mükelleflerinin temel ödevi üzerine düşen vergi borcunu
ödemektir. Ancak bunun yanında, yine yasayla
verilen şekle ve usule dair ödevlerin yerine getirilmesi de mükellefiyet kapsamındadır. Gerçek
veya tüzel kişiler mükellef olabileceği gibi yasada sayılmış olmak şartıyla tüzel kişiliği olmayan
topluluklar da vergi mükellefi olabilir.
Vergi sorumlusu, vergi yükümlüsünden farklı
bir kavramdır. Vergi sorumluları asıl vergi yükümlüsü olmayıp yasa gereği onların yerine
görev almaktadırlar. Vergi sorumlusu, kendisi gerçek yükümlü olmamasına rağmen, vergi
kanunlarının emredici hükümleri dolayısıyla
verginin vergi dairesine ödenmesi ve diğer bazı
işlemleri yapması zorunluluğu olan kişilerdir.
Vergiyi doğuran olayı ve önemini açıklamak
Vergi borcunun ortaya çıkması açısından vergiyi
doğuran olayın gerçekleşmesi şarttır. Hatta yasa
hükmünde de belirtildiği gibi devlet açısından
vergi alacağı (yükümlü açısından vergi borcu)
vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle ortaya
çıkmaktadır.
Vergi hukuku açısından vergiyi doğuran olayın
büyük önemi bulunmaktadır. Öyle ki verginin
yükümlüden alınabilmesi için vergiyi doğuran
olayın gerçekleşmesinin yeterli olduğu yönünde
görüşler bulunmaktadır.
Vergi borcunun doğması için vergiyi doğuran
olayın gerçekleşmesinin gerekli olduğu noktasında kuşku yoktur. Ancak, tek başına vergiyi
doğuran olayın gerçekleşmesi vergi borcunun
doğması için yeterli değildir.

3

4

Tarh işlemini ve tahakkuku analiz etmek
Vergi borcu kural olarak vergiyi doğuran olayın
ortaya çıkmasıyla doğmasına rağmen, bunun
tahsil edilebilmesi için miktarının belirlenmesi
gerekmektedir. Verginin miktarı idare tarafından kesin olarak belirlenmediği sürece alınması
da mümkün değildir.
VUK’un 20. maddesinde “Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah
ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından
hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
Verginin hesaplanma işleminin yapılabilmesi
için vergi matrahına ve bu matraha uygulanacak
oranlara ihtiyaç bulunmaktadır. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenebilecek aşamaya gelmesidir. Yasada yer alan bu tanımlamaya göre, tahakkuk etmiş bir vergi artık
ödenebilecek bir konuma gelmiş demektir.
Vergi borcunun ortadan kalkma şekillerini değerlendirmek
Vergilendirme nedeniyle yükümlü ile devlet
arasında ortaya çıkan borç-alacak ilişkisini sona
erdiren başlıca üç neden bulunmaktadır. Bunlar;
tahsil, terkin ve zamanaşımıdır.
Yükümlü ya da onun adına hareket eden kimseler tarafından ödeme yapılmasıyla vergi borcu
ortadan kalkar. Bu tür ödemelerin geçerli olabilmesi için yasaya uygun biçimde yapılması gerekmektedir.
Devlet ve vergi yükümlüsü arasındaki borçalacak ilişkisini sona erdiren diğer bir neden de
terkindir. Terkin, silinme anlamına gelmektedir.
Vergi hukukunda terkin, bazı koşulların varlığı
durumunda devletin vergi alacağını bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran bir
idari işlemdir.
Vergi hukukunda zamanaşımı, yasada belirlenmiş olan koşullara uygun olarak yasa tarafından
belirlenmiş sürenin geçmesi nedeniyle, devletin
vergi alacağını isteme olanağını yitirmesidir.

1. Ünite - Vergilendirme Sürecine Genel Bakış

19

Kendimizi Sınayalım
1. Kendisine vergi kanunları gereğince vergi borcu
ve/veya şekli ve usuli görevler düşen kimseye ne ad verilir?
a. Vergi sorumlusu
b. Vergi cezalısı
c. Vergi mükellefi
d. Kanuni temsilci
e. İradi temsilci
2. Üzerinden vergi hesaplanabilecek nitelikte teknik,
fiziki veya ekonomik büyüklüğe ne ad verilir?
a. Vergi tarhı
b. Vergiyi doğuran olay
c. Vergisel dayanak
d. Vergi matrahı
e. Vergi tarifesi
3. Tarh ve tebliğ edilmiş bir verginin ödenebilecek
aşamaya gelmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Verginin tahakkuku
b. Verginin tarhı
c. Verginin terkini
d. Verginin tahsili
e. İkmalen tarh
4. Mükellefin bilinen adresinin yanlış veya değişmiş
olması halinde hangi usulle tebliğ yapılır?
a. Posta ile tebliğ
b. Kargo ile tebliğ
c. Görevliler eliyle tebliğ
d. Tebliğ yapılmaz
e. İlanen tebliğ
5. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter ve
belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine
imkân bulunmayan hallerde hangi tür vergi tarhı yapılır?
a. İkmalen tarh
b. İdarece tarh
c. Re’sen tarh
d. Beyana dayalı tarh
e. Komisyonca tarh

6. Aşağıdakilerden hangisinin ayrıca tebliğ edilmesi
gerekmez?
a. Ödeme emri
b. Tahakkuk fişi
c. Ceza ihbarnamesi
d. Vergi ihbarnamesi
e. Uzlaşma tutanağı
7. Vergi mükellefi A ile vekili B arasında yapılan yazılı
anlaşmayla mükellefin vergilemeyle ilgili bütün ödevlerini ve bunların yerine getirilmemesinin sorumluluğunu vekil B üstlenmiştir. Bu sözleşmenin vergi dairesi açısından bağlayıcılığı konusunda aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a. Noterde yapılmışsa bağlayıcıdır
b. Vergi dairesi müdürü onaylarsa bağlayıcıdır
c. Bakanlıktan onay gelirse bağlayıcıdır
d. Bağlayıcı değildir
e. Vekil avukatsa bağlayıcıdır
8. Bir vergi tarh edildikten sonra ortaya çıkan vergi
farkı dolayısıyla gerçekleştirilen tarh işlemine ne ad
verilir?
a. İkmalen tarh
b. İdarece tarh
c. Re’sen tarh
d. Beyana dayalı tarh
e. Komisyonca tarh
9. Vergi kanunlarının vergi borcunun ortaya çıkmasını bağladıkları işlem, olay veya hukuki durumun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a. Verginin tarhı
b. Vergiyi doğuran olay
c. Verginin terkini
d. Vergi matrahı
e. Vergi tarifesi
10. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen nedenlerden değildir?
a. Ödeme yapılması
b. Tebliğ yapılamaması
c. Haciz uygulanması
d. Ödeme emri tebliğ edilmesi
e. Mal bildiriminde bulunulması
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Yaşamın İçinden
T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE
E. 2001/1561, K. 2002/801
• UZLAŞMANIN VAKİ OLMAMASI ( Ek Dava
Açma Süresi - Hak Düşürücü Süre - Uzlaşmanın
Vaki Olmadığına Dair Tutanağın Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
ÖZET: Uzlaşma talebinde bulunana tanınan ek dava
açma süresi hak düşürücü bir süre olduğundan uzlaşmanın vaki olmayacağına dair tutanağın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre mutlaka tebliği gerekmektedir.
İstemin Özeti: 1997 yılında, yatırım teşvik belgesi kapsamında yararlandığı yatırım indirimi ile ilgili Yeminli
Mali Müşavir Tasdik Raporunu ibraz etmeyen davacı adına ikmalen kurumlar vergisi salınmış, fon payı
hesaplanmış, ağır kusur cezası kesilmiştir..... Vergi
Mahkemesinin 31.1.2001 günlü ve E: 2000. 1910, K:
2001.137 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Uzlaşma” başlıklı üçüncü bölümünün ek 7.4
üncü maddesinde, uzlaşmanın vaki olmaması halinde
mükellef veya ceza muhatabının, tarh edilen vergiye ve
kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler
dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava
açabileceği, bu takdirde dava açma müddeti bitmiş
veya 15 günden az kalmış ise, bu müddetin tutanağın
tebliğinden itibaren 15 gün olarak uzayacağının düzenlendiği, dosyanın incelenmesinden, vergi ceza ihbarnamelerinin davacıya 10.8.2000 gününde tebliğ edildiği,
8.9.2000 gününde uzlaşma talebinde bulunulduğu ve
26.9.2000 gününde uzlaşmanın vaki olmadığına dair
tutanağın düzenlendiğinin anlaşıldığı bu durumda,
davacı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek
7.4 üncü maddesi uyarınca bu tarihten itibaren on beş
gün içerisinde dava açılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 20.10.2000 günü kayda giren dilekçe ile
dava açıldığından, davanın 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nun 15.1-b maddesi uyarınca süreaşımı
yönünden reddine karar verilmiştir. Davacı, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın ayrıca tebliğ edilmesi gerektiğini, açılan davanın süresinde olduğunu
ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği
görüşüldü:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tebliğ esasları” başlıklı 93 üncü maddesinde, tahakkuk fişinden gayrı,

vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikaların ve yazıların adresleri bilinen gerçek
ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmuhaberli taahhütlü
olarak, adreslere bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edileceği hüküm altına alınmış, “Uzlaşma ve vergi mahkemelerinde dava açma” başlıklı ek 7.4 üncü maddesinde
ise, uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya
ceza muhatabının, tarh edilen vergiye ve kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve
yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabileceği, bu
takdirde dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az
kalmış ise, bu müddetin tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzayacağı açıklanmıştır.
Anılan yasal düzenlemelerin değerlendirilmesinden,
vergilendirme ile ilgili her türlü belge ve yazıların adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta ile ilmühaberli taahhütlü olarak tebliği gerekli olup, Ek 7 nci
maddenin 4 üncü fıkrasında uzlaşmaya varılamaması
halinde uzlaşma talebinde bulunana tanınan ek dava
açma süresi, söz konusu tutanağın uzlaşma talebinde
bulunana tebliğ edildiği tarihden itibaren başlayacaktır. Uzlaşma talebinde bulunana tanınan bu ek dava
açma süresi, hak düşürücü bir süre olup, sürenin geçmesiyle dava hakkı artık kullanılamayacağından uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın vergi usul kanunu hükümlerine göre mutlaka tebliği gerekmektedir.
Olayda, ikmalen yapılan tarhiyata ilişkin ihbarnamelerin 10.8.2000 günü tebliğ edilmesi üzerine, 8.9.2000
gününde uzlaşma talebinde bulunulmuş, 26.9.2000
günü yapılan toplantıda uzlaşmanın vaki olmaması
üzerine aynı günlü uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin
tutanak düzenlenerek müştereken imzalanmış ve bir
nüshası aynı tarihte şirket temsilcisine verilmiş ise de,
uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın davacıya
tebliğ edilmesi gerekli olduğundan mahkemece, sözkonusu tutanağın bir nüshasının toplantı günü şirket
temsilcisine verildiğine dair tutanak altındaki teslim
şerhi tebliğ tarihi kabul edilerek, davanın süreaşımı
nedeniyle reddedilmesinde yasaya uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle....
Vergi Mahkemesinin 31.1.2001 günlü ve E: 2000.1910,
K: 2001.137 sayılı kararının bozulmasına 4.3.2002 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
Kaynak: www.danistay.gov.tr
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Okuma Parçası
İlanen tebligata veda zamanı
17.02.2011 Metin Taş-Sezgin Özcan Akşam Gazetesi
Devletin taraf olduğu işlemlerde, tebligat konusu büyük önem taşıyor. Zira bu işlemlerin diğer tarafı olanların itiraz ve dava açma süreleri tebliğin yapıldığı
tarihle ilişkili olarak belirleniyor. Tebliğin ne şekilde
yapılacağı ise kanunlarla belirlenmiş durumda. Tebliğin usullerini belirleyen temel kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu. Bununla beraber, bazı özel kanunlarda
da tebliğ usullerini düzenleyen hükümler yer alıyor. Bu
durumda, söz konusu özel kanun hükümlerine göre işlem yapılıyor.
Tebliğ, birçok hukuk dalında olduğu gibi, vergi hukukunda da son derece önemli. Özellikle vergi tarhiyatı
ve ceza kesme işlemlerinde; dava açma ve zamanaşımı
süreleri, tebligatla yakın ilişki halinde. Bu açıdan vergileme işlemlerinin temel kanunlarından olan Vergi Usul
Kanunu (VUK), tebliğ konusunda özel ve kapsamlı hükümler içeriyor. VUK’da tebliğ konusu 93-109. maddeler arasında düzenlenmiş durumda.
İLANEN TEBLİGAT
VUK’un 103. maddesine göre;
• Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
• Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş ve bu
nedenle gönderilen tebligat geri gelirse,
• Başka nedenlerle postayla tebliğ yapılmasına imkan
bulunmazsa,
• Yabancı ülkede bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa
Tebliğ ilan yoluyla yapılıyor.
İlanın şekli ve içeriği ile ilgili hükümler VUK’un 104 ve
105. maddelerinde yer alıyor. İlan; ilana konu olan belgenin içerdiği miktara göre, ilgili dairenin panosunda,
yerel gazetede veya ulusal gazetede yapılıyor.
Bu ilanların temel amacı, zamanaşımının kesilmesini
sağlamak. Basın yoluyla ilan yapılmasının gerektiği durumlarda devlet açısından ciddi bir maliyet de ortaya
çıkıyor. Üstelik birkaç istisnai durum dışında bu ilana
gerek olmadan sorunun çözülme yolu var.
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEN YARARLANILMALI
Bir süredir uygulanan adres kayıt sistemi; kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, TC
Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin
eşleştirildiği bir uygulama niteliğinde.
Bu uygulamadan etkin şekilde yararlanabilmek için
geçtiğimiz ay Tebligat Kanunu’nda değişiklikler yapıldı.

Buna göre;
“Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının
anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat
buraya yapılır.”
“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki
adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru
tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki
binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”
“Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres
kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski
adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ
tarihi sayılır.”
VUK’da da Tebligat Kanunu’nda yapılan bu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldığı takdirde, gerçek
kişiler için ilanen tebligata gerek kalmayacaktır. Tüzel
kişiler için ise kanuni temsilcilerin adres kayıt sistemlerindeki adreslerine tebligat yapılacağına ilişkin bir
hükümle sorun çözüme kavuşturulabilir. Bu yolla,
devletin gereksiz yere ilan masrafına girmesinin önüne
geçilmiş olur.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
Ortaklaşa sorumlulukta, vergiyi ödeyen asıl yükümlü
ile vergiyi vergi dairesine yatırmak zorunda olan iki
kişi bulunmaktadır. Vergi sorumlusu ile verginin asıl
borçlusu farklı kişilerdir. Vergi sorumlusu, ödediği
bu borç için asıl yükümlüye rücu edebilir. Dolayısıyla
vergi sorumlusunun kendi borcu söz konusu olmadığından bu sorumluluk tali niteliktedir. Ortaklaşa sorumluluk hâlinde, ortaklaşa sorumlu olanlar verginin
doğumuna neden olayın tarafı durumundadırlar.
Zincirleme sorumluluk, birden fazla kişinin aynı borçtan sorumlu olmalarını ifade eder. Vergi hukukunda
zincirleme sorumluluk birden fazla kişinin aynı vergi
borcunun sorumlusu olmalarını ifade eder. Zincirleme
sorumluluk durumunda, vergi dairesi vergi borcunun
tamamını zincirleme borçlu durumunda olanlardan
herhangi birinden isteyebilir. Zincirleme sorumluluk
durumunda, vergi borcu kişinin asli borcu niteliğine
bürünmektedir. Borç, zincirleme sorumlu bulunanlardan herhangi birisinden tahsil edildiğinde ortadan
kalkmaktadır.

2. d
3. a
4. e
5. c
6. b
7. d

8. a
9. b
10. b

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Mükellefi, Vergi Sorumlusu, Kanuni Temsilci” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Matrahı Ve Vergi
Tarhı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Tahakkuku Ve
Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Tebliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Matrahı Ve Vergi
Tarhı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Tebliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Mükellefi, Vergi Sorumlusu, Kanuni Temsilci” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Matrahı Ve Vergi
Tarhı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergiyi Doğuran Olay Ve
Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Borcunun Ortadan
Kalkması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Vergi kanunlarımıza göre, yapılan faaliyetin, işlemin ya
da hukuki durumun başka kanunlarla yasaklanmış olması, vergilendirilmesine engel değildir. Korsan kitap
satışı başka kanunlarca yasaklanmış olmasına rağmen,
bu faaliyetten elde edilen kazanç üzerinden vergi alınması mümkündür. Bu tür yasak faaliyetlerin vergiye
tabi tutulması, faaliyeti meşru hâle getirmez.
Sıra Sizde 3
İkmalen tarhiyatın söz konusu olması için, daha önce
yapılmış bir tarh işleminin bulunması şarttır. Re’sen
tarhiyatta ise bu şart olmayıp daha önceden tarh işlemi
yapılsın veya yapılmasın re’sen tarhiyat yapılabilmektedir.
İkmalen tarhiyatta, tarh işlemine esas alınacak vergi
matrahı, defter, kayıt, belge ve kanuni ölçülerden yararlanılarak saptanmaktadır. Re’sen tarhiyata gidilebilmesi için vergi matrahının bu sayılanlardan yararlanılarak
belirlenmesine olanak bulunmaması gerekmektedir.
Sıra Sizde 4
Tebliğ evrakının muhataba imzaltılmasının nedeni,
tebliğ evrakının muhatap tarafından alındığının belgelenmesidir. Tutanağa konulan ve imza altına alınan ta-
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Yararlanılan Kaynaklar
rih, ilgili evrakın yükümlüye tebliğ edildiği tarih olarak
kabul edilir. Tebliğe bağlı olan süreler, bu tarih dikkate
alınarak hesaplanır.
Sıra Sizde 5
Tahakkuk etmiş bir vergi hakkında yükümlü süresi
içinde dava açarsa verginin yükümlüden istenebilmesi
için ilk derece mahkemesi kararının beklenmesi gereklidir. Bu ince çizgi, verginin tahakkuku ile verginin
kesinleşmesi arasındaki sınırı belirlemektedir. Dolayısıyla tahakkuk ile kesinleşme arasındaki temel fark,
zamandır.
Sıra Sizde 6
Terkin, silinme anlamına gelmektedir. Vergi hukukunda terkin, bazı koşulların varlığı durumunda devletin
vergi alacağını bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran bir idari işlemdir.

Kızılot Ş., Taş M. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi, (4. Baskı) Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Kızılot Ş., Şenyüz D., Taş M., Dönmez R. (2008). Vergi
Hukuku, (3. Baskı), Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A. (2010). Vergi Hukuku,
Bursa: Ekin Kitabevi.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ticari kazancın kapsamını değerlendirebilecek,
Zirai kazançların tespitini açıklayabilecek,
Serbest meslek kazançlarının kapsamını açıklayabilecek,
Ücretlerin vergilendirilmesini değerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Ticari Kazanç
• Zirai Kazanç
• Serbest Meslek Faaliyeti

• Ücret
• Telif Kazancı

İçindekiler
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Serbest Çalışanların ve
Ücret Geliri Sahiplerinin
Vergilendirilmesi

• TİCARİ KAZANÇLARDA
VERGİLENDİRME
• ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME
• SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA
VERGİLENDİRME
• ÜCRETLERDE VERGİLEME
• ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Serbest Çalışanların ve
Ücret Geliri Sahiplerinin
Vergilendirilmesi
TİCARİ KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME

Ticari kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “her türlü ticari ve sınaî Ticari Kazanç: Her türlü ticari
sınai faaliyetlerden doğan
faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” şeklinde tanımlanmıştır. Burada kul- ve
kazançtır.
lanılan “her türlü” ifadesi, faaliyetin yasaklanmış olmasının vergilendirme açısından
önemli olmadığının vurgulanması amacıyla kullanılmıştır. Tanımda yer alan “ticari
faaliyet” ve “sınaî faaliyet” kavramlarının kısaca açıklanmasında yarar görüyoruz.
Faaliyetin yasaklanmış olması vergilendirilmesine engel değildir.

Ticari Faaliyet

Emek ve sermaye unsurlarının birlikte kullanılarak devamlı bir organizasyona
dayanan, gelir vergisinin tanımını yaptığı zirai ve serbest meslek faaliyetleri dışında kalan, tüm faaliyetlere ticari faaliyet denir. Emek ve sermaye unsurunun
organizasyon içindeki paylarının birbirine göre az veya çok oluşu faaliyetin ticari
oluşuna etki etmez. Bu bağlamda, kundura boyacısı olan esnafın faaliyeti de ticari
faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Önemli olan bu faaliyetin devamlılığıdır.

Sınai Faaliyet

Genel olarak, üretim sonucu artık değer yaratma çabalarına sınai faaliyet denilmektedir. Vergi hukukunda üretim (imalat), yeni bir madde yaratma, bitim işi ve tadilatı
ifade eder. Yeni bir madde yaratma; bir madde veya yardımcı madde kullanarak, birleşik bir madde meydana getirme veya birleşik bir maddeyi ayrıştırarak yeni bir madde
yaratmaktır. Bitim işi ise “iktisadi değere sahip yeni bir şey elde etmektir.” Topraktan
maden cevherini çıkarma iktisadi bakımdan onu değerlendirmek olup bu işlem bir
üretimdir. O hâlde genel olarak sınai faaliyet maddeler üzerinde bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal değişiklik olarak ifade edilebilir.

Ticari Kazanç Sayılan Faaliyetler

Taşıdığı özellikler dolayısıyla ticari kazanç sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu
olabilecek bazı faaliyetlerin de ticari kazanç sayılacağı Gelir Vergisi Kanunu’nda
belirtilmiştir. Buna göre aşağıda yer alan faaliyetlerden elde edilen kazançlar mutlak olarak ticari kazanç sayılacaktır.
• Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri ile tuğla ve kiremit
harmanlarının işletilmesi,
• Coberlik işleri, (Cober; borsada kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil
üzerine iş yapan ve bunun spekülasyonu ile uğraşan kişilere verilen addır),
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• Özel okul işletmeleri (kreş, anaokulu, yabancı dil okulları vb) ve özel hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesi,
• Gayrimenkullerin alım-satımı ve inşaatı işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetleri,
• Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak
uğraşanların bu faaliyetleri,
• Diş protezciliği,
• Satın alınan veya trampa yoluyla edinilen “arazinin” edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu süre içinde veya daha sonraki yıllarda
kısmen veya tamamen satılması.
Arazi satın alanların, bu arazinin alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde parsellenmesi (yani arsa hâline dönüşmesi) hâlinde, bu gayrimenkul 5 yıl içinde veya daha
sonra satıldığında ortaya çıkan kazanç, ticari kazanç olarak vergiye tabi tutuluyor.
Bu uygulama sadece satın alınan veya trampa yoluyla edinilen araziler için geçerli
olup miras veya bağış yoluyla edinilen araziler için geçerli değil.

1

Ali’ye dedesinden bir tarla miras kalmıştır. Bu tarla 3 yıl içinde parsellenmiş ve aynı yıl
satılmıştır. Bu satıştan doğan kazanç ticari kazanç kapsamında değerlendirilebilir mi?

Ticari Kazancın Tespitinde Giderler

Ticari kazanç elde edenlerin büyük bir bölümü gerçek usul adı verilen yöntem
kapsamındadır. Bunlar, işlemlerini tabi oldukları tüccar sınıfına göre değişen defterlere kaydederler. Tüccar sınıflarının farklı olması, vergi matrahında ve ödenecek vergide herhangi bir farklılık ortaya çıkarmayıp sadece tutulacak defterler
yönünden farklılık doğurur.
Ticari faaliyetle uğraşanların vergi matrahının belirlenmesi amacıyla elde edilen hasılattan; yapılan bazı harcamaların düşülmesi, bazılarının düşülmemesi gerekmektedir.

İndirilecek Giderler
Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve Devamlılığının Sağlanması İçin Yapılan Genel
Giderler: Bu gruba; işyeri ile ilgili ısıtma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, kira,
temizlik, kırtasiye, muhasebe, reklam, huzur hakları, sigorta, temsil ve ağırlama,
pazarlama giderleri gibi doğrudan maliyete girmeyen giderler girmektedir.
Örnek: İşyeri için ödenen kira, elektrik, telefon ve ADSL faturası, doğalgaz
faturası, muhasebe ücretleri.
Sosyal Giderler: Bu gruba; çalışanların yemesi, içmesi ve barınması için işveren
tarafından yapılan harcamalar girmektedir.
Örnek: İşverenin çalışanları için yapmış olduğu yemek, çay-kahve harcaması
ile çalışanlarına kalacak yer sağlaması için yapmış olduğu giderler.
Tedavi ve İlaç Giderleri: İşyerinde çalışanların işveren tarafından karşılanan
ilaç ve tedavi giderleri bu grupta yer almaktadır. Normal şartlarda işveren, çalışanların tedavi ve ilaç giderlerini karşılamak zorunda değildir. Bu harcamalar, çalışanların bağlı olduğu sosyal güvenlik teşkilatı tarafından karşılanmaktadır. Buna
rağmen işveren çalışanları adına bu tür harcamaları yaparsa bunların gider olarak
kazançtan düşülmesi mümkündür.
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Ödenen Sosyal Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı: İşveren tarafından işçi
ve hizmetliler için ödenen sigorta primi ve emekli aidatı da gider olarak
kabul edilmektedir. Burada sözü edilen işçinin maaşından kesilen sigorta
primi değildir. İşçinin maaşından kesilmesi gereken sigorta primleri ve diğer kesintiler “ücretin brüt tutarının” gider yazılması suretiyle zaten düşülmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek işveren prim paylarının gider olarak
dikkate alınabilmesi için, bu primlerin tahakkuk etmesi yeterli olmayıp fiilen
ödenmiş olmaları gerekmektedir. Ödemenin daha sonraki dönemlerde yapılması
hâlinde, bu primler fiilen ödemenin yapıldığı dönemde gider yazılır. Bu kuralın
bir istisnası bulunmaktadır. Aralık ayına ait olan primlerin ertesi yılın Ocak ayı
içinde ödenmesi hâlinde, bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilmektedir.
Giyim Giderleri: Bu gruba; çalışanlara işin gereği olarak, demirbaş olarak verilen giyim eşyaları (iş tulumu, eldiven, baret ve benzeri) girmektedir.
Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar: Zarar, ziyan ve tazminatların gider
olarak kabul edilebilmesi için işle ilgili olması, karşı tarafa ödenmesi ve ödemenin bir dayanağı (kanun hükmü, ilam veya bir mukavele) olması gerekmektedir.
Örnek: Bir müteahhidin tamamlaması gereken inşaatı tamamlayamaması nedeniyle sözleşme gereği arsa sahibine ödediği tazminat.
Seyahat ve Konaklama Giderleri: Seyahat ve konaklama giderlerinin işle ilgili
olması, işin önem ve genişliği ile orantılı olması ve giderin seyahatin gerektirdiği
süreyle uyumlu olması gerekir.
Taşıtların Giderleri: İşletmeler yürüttükleri ticari faaliyetle ilgili olarak işletmeye ait olan veya kiralanan ve işletmede kullanılan taşıtlara ait yakıt, lastik, tamir,
bakım ve benzeri giderleri hasılattan indirebilirler. (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)
Ödenen Vergi, Resim ve Harçlar: İşletme ile ilgili olmak koşuluyla; bina, arazi,
gider, tüketim, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi vergi, resim ve
harçlar ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılabilir.
Amortismanlar: İşletmeye dâhil bir iktisadi kıymet için amortisman ayrılması
için;
• İktisadi kıymet işletmenin aktifine girmiş olmalıdır,
• İktisadi kıymetin ömrü bir yıldan fazla olmalıdır,
• İktisadi kıymet, aşınma, yıpranma veya değer kaybına uğramaya elverişli
olmalıdır,
• İktisadi kıymetin değeri belirli bir parasal tutarı aşmalıdır.
Amortismana tabi bir iktisadi kıymet (makine, teçhizat ve benzeri) yılın son
gününde aktife girmiş olsa bile bir tam yıl üzerinden amortisman ayrılır. Bu nedenle yılın son günlerinde bilgisayar, nakil vasıtası ve demirbaş niteliğindeki malların satışları hızlanmaktadır.
Ancak, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların, bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç
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olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi için ay
kesri tam ay sayılmak suretiyle, aktifte kaldığı ay süresi kadar amortisman ayrılır.
İşveren Sendikasına Ödenen Aidatlar: İşverenlerin üyesi oldukları işveren sendikalarına ödemiş oldukları aidatlar, ilgili yıl içinde ödenmiş olması şartıyla gider
yazılabilir (Sendikalar Kanunu hükümlerine göre, sendikalara bir ayda ödenen
aidatın tutarı, işverene bağlı işyerlerinde çalışan işçilere bir günde ödenen çıplak
ücretin bir günlük toplamını aşamaz. Aşması hâlinde aşan kısım gider yazılamaz.).
Gıda ve Yardım Bankalarına Bağışlanan Malzemeler: Fakirlere yardım amacıyla gıda ve yardım bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın gider yazılabilmektedir.
Örnek: Bir işletmenin ürettiği çadırları Kızılay’a bağışlaması.
Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Ödemeler: İşverenler tarafından, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları GVK
40/8’de yer alan kısıtlamalar dâhilinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı: Çalışanların prime esas aylık brüt ücretleri üzerinden % 2 oranında hesaplanan işsizlik sigortası işveren prim payı da gider
olarak dikkate alınmaktadır.
Bazı İşlemlerin Katma Değer Vergisi: İndirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet eden katma değer vergileri, gelir vergisi matrahının tespitinde işin niteliğine
göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir. Bu bağlamda, binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisi (binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı), zayi olan mallar nedeniyle
indirilemeyen katma değer vergisi, gelir vergisinin matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınabilecektir.
İşverenin SGK (Bağ-Kur) Primi: 5510 sayılı Kanun’a göre işveren adına ödenen
sosyal güvenlik primi de gider olarak kabul edilir.

İndirilemeyecek Giderler
İşletmeden Çekilen Değerler: İşletme sahibinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından
işletmeden karşılıksız olarak alınan mallar değerler, çekilen paralar gider olarak
dikkate alınmaz.
Örnek: Ceket üretimi yapan bir işletmede işletme sahibi, üretilen ceketlerden
birisini kendisi için aldığında bu ceket gider olarak yazılamaz. Ceket, başkasına
satılmış gibi emsal bedeli üzerinden hasılat olarak yazılır.
Bazı Ücret Ödemeleri: Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına, işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar
da gider olarak dikkate alınmaz.
Örnek: Bir bakkalın veya kasabın yanında eşi ve küçük çocuklarının çalışması
hâlinde bunlara yapılan ücret ödemeleri gider yazılmaz.
Bazı Faiz Ödemeleri: Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmedeki alacakları üzerinden hesaplanan faizler de gider yazılamaz. Uygulamada,
küçük işletme sahiplerinin veya yakınlarının işletmeye borç para vermesi oldukça
yaygındır. Bu paralar için faiz hesaplanması hâlinde bunun gider yazılması mümkün değildir.
İşletme Sermayesine Yürütülen Faiz: Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu
sermaye için yürütülecek faizlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınması mümkün değildir.
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Transfer Fiyatlaması Sonucu Bulunan Farklar: Teşebbüs sahibiyle “ilişkili kişi”
konumunda bulunanlarla gerçekleştirdikleri işlemlerde uygulanan düşük bedeller yoluyla kazancın bu kişilere transfer edilmesi mümkündür. Bu yolla kazancın
aktarılması hâlinde, yapılan işlemler “emsallere uygunluk” ilkesine göre değerlendirilir. Emsallere uygun olmayan işlemler dolayısıyla işletmenin karını azaltan
ilişkili kişilerle yapılan işlemler nedeniyle işletmenin uğradığı gelir kaybı işletmeden çekilen değer olarak kabul edilir ve kazanca ilave edilir.
Örnek: Kırtasiyecilikle uğraşan işletme, mal alışlarını işletme sahibinin büyük
oğlundan yapmaktadır. Buna yasal bir engel yoktur. Ancak, işletmenin rayiç fiyatı
T5 olan fotokopi kağıdını daha yüksek fiyattan satın alması hâlinde (mesela T15),
emsallere uygun olmayan fark (T10) gider olarak kabul edilmez.
Para ve Vergi Cezaları: Her türlü para ve vergi cezalarının gider olarak kabul
edilmesi mümkün değildir.
Örnek: İşletmeye kayıtlı taşıtın kırmızı ışıkta geçmesi veya hatalı park etmesi
sebebiyle kesilen trafik cezaları.
Gelir Vergisi: İşletmenin kazancı üzerinden ödenmiş olan gelir vergisi kazançtan indirilmez. Bu bağlamda, işletmenin önceki yıllardaki kazançları üzerinden
ödenmiş olan vergiler hiçbir şekilde gider kaydedilmez.
Bazı Gecikme Zam ve Faizleri: 6183 sayılı Kanun’a göre tahsil edilen alacakların (örneğin vergilerin) geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan gecikme zam ve
faizleri gider yazılamaz. Ancak, özel hukuktan kaynaklanan işlemler nedeniyle
ödenen gecikme zam ve faizleri gider yazılabilir.
İşletmenin SGK primlerini geç ödemesi nedeniyle hesaplanan gecikme cezası,
KDV’yi geç ödemesi nedeniyle ödenen gecikme faizleri vb. gider kabul edilmez. Ancak, başka bir işletmeye olan borcunu geç ödemesi sebebiyle ödediği gecikme faizini, bankaya olan borçları nedeniyle katlandığı faizleri gider yazabilir.
İşletme Sahibinin Kusurundan Doğan Tazminatlar: İşletmeden ödenen zarar
ziyan ve tazminatlar yasal koşulların sağlanması hâlinde gider kaydedilebilmektedir. Ancak tazminat ödenmesini gerektiren durum işletme sahibinin kusurundan
kaynaklanmışsa (örneğin, işverenin çalışana tacizde bulunması nedeniyle ödenen
kıdem tazminatı) bunların gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.
Tütün Ürünlerinin İlan ve Reklam Giderleri: Tütün ve tütün ürünlerine yönelik
olarak gerçekleştirilen ilan ve reklamlara ilişkin giderler gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak gösterilemez.
Bazı Taşıtların Giderleri ve Amortismanları: Yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi
motorlu deniz, uçak ve helikopterler gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları gider kabul edilmezler.
Basın Tazminatları: Basın, radyo veya televizyon yayınları yoluyla işlenen fillerden doğan maddi ve manevi tazminatlar ticari kazancın tespitinde gider olarak
dikkate alınmaz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi: Faaliyet konusu nakliyecilik olan işletmelerde kullanılanlarla ya da kiralama faaliyeti çerçevesinde kiraya verilenler hariç olmak üzere,
taşıtlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
Yurtdışı Bazı Reklam ve İlan Bedelleri: Yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın
yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına verilen reklam ve ilan bedelleri 3984 sayılı Kanun’a göre vergi matrahından düşülemez.
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Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi: Gider Vergileri Kanunu’na göre
ödenen özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi gider olarak kaydedilemez.

2

Bir işletme yaptırmış olduğu radyo reklamını ve işyeri internet ücretini gider yazabilir mi?
Ticari kazançların vergilendirilmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu rehbere https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_TicariKazancRehberi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME

Zirai Kazancın Tespiti:
Zirai kazanç elde edenler
kazançlarını gerçek usul veya
stopaj usulüne göre tespit
ederler. Zirai kazançların
vergilendirilmesinde çok
yaygın olan stopaj usulünde
vergi sorumlularına yapılan
satışlar sırasında yapılan
kesintiyle yetinilir.

Zirai kazanç GVK’nın 52. maddesinde; “zirai kazanç zirai faaliyetten doğan kazançtır” biçiminde tanımlanmıştır. Tanımdan sonra da zirai faaliyetin ne olduğu
açıklanmıştır.
Zirai faaliyet arazide, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme
ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle
bitki, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin üretimini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu
mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.
Bitki ve hayvan türlerinin bazılarının üretiminin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin niteliğini değiştirmez. Örneğin; arıcılık, ipek böcekçiliği bir arazi üzerinde yapılmamasına, mantar yetiştiriciliğinin kapalı bir bina
ortamında gerçekleştirilmesine karşın bütün bunlar zirai faaliyet olarak kabul edilir.
Zirai kazanç elde edenler kazançlarını gerçek usul veya stopaj usulüne göre
tespit ederler. Zirai kazançların vergilendirilmesinde çok yaygın olan stopaj usulünde vergi sorumlularına yapılan satışlar sırasında yapılan kesintiyle yetinilir.
Bir çiftçinin gerçek usul kapsamında vergilendirilebilmesi için “işletme büyüklüğü ölçüsü” veya “motorlu araç ölçüsü”nden herhangi birini aşması yeterlidir.
Zirai kazançlarını gerçek usule göre tespit etmek durumunda olan çiftçi, bilanço ve zirai işletme hesabından dilediğini uygulamakta serbesttir.
Zirai kazançlarını gerçek usule göre tespit etmek durumunda olan çiftçi, bilanço ve
zirai işletme hesabından dilediğini uygulamakta serbesttir.

Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler

Zirai kazancın gerçek usulde tespiti ticari kazançlarda olduğu gibi bilanço veya
zirai işletme hesabı esasına göre yapılır. Bu bakımdan bir farklılık bulunmamaktadır. Vergi matrahı belirlenirken aşağıdaki giderler hasılattan indirilebilir.
• İşletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri maddelerin
sağlanması için yapılan giderler,
• Satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer maddelerin bedelleri,
• İşletmelerde çalıştırılanlara, ücret, prim ve diğer adlarla hizmet karşılığı yapılan ödemeler,
• İşçilerin yedirip içirme, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri,
• Zirai tesisat, makine, aletler ve taşıtların çalıştırılması ve bakımı için yapılan giderler (yakıt, yağ, elektrik, yedek parça vb.) ile tamir giderleri,
• Amortismanlar,
• Kira ve ücret karşılığı kullanılan üretim araçları için yapılan ödemeler,
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• Zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılan genel giderler,
• İşletme ile ilgili olmak şartıyla sözleşmeye, ilama veya kanuna dayanarak
ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
• Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması hâlinde hesaplanan zararlar,
• İşletmeye dahil olup da aynı zamanda kişisel ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan taşıtların amortismanlarının tamamı ile giderlerinin yarısı,
• İşletmede üretilip de tohum, yem vesair suretlerde kullanılan zirai mahsullerin emsal bedelleri,
• Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden, gerçek usule geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden ürünlerin ortalama maliyet bedeli.

Hasılattan İndirilemeyecek Giderler

İndirilemeyecek giderler açısından ticari kazanç ve zirai kazanç arasındaki en
önemli farklılık, “öztüketimin” gider yazılabilmesidir. Çiftçinin işletmesinde ürettiği ürünlerden kendisinin, eşinin ve velayet altında olan çocuklarının yapmış oldukları tüketim indirilebilmektedir.
• Çiftçinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar,
• Çiftçinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar,
• Çiftçinin eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler,
• Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile çiftçinin suçlarından doğan tazminatlar.
Giderler açısından ticari kazanç ile zirai kazanç arasındaki temel farklılık nedir?

Zirai Kazançlarda Vergi Kesintisi

Vergi kesintisi yoluyla vergilendirme, gerçek usule tabi olmayan zirai kazançlar
açısından aynı zamanda nihai bir vergileme niteliğindedir. Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar da tevkifat kapsamındadır. Bu durumdaki mükellefler
yıl içinde kesinti yoluyla ödemiş oldukları vergileri beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşerler.
Vergi sorumlusu durumunda olan kişilerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri
“özel ihtiyaçların giderilmesine yönelik” mal ve hizmet alımları için vergi kesintisi
yapma zorunluluğu yoktur.
Örnek: Bir ticaret erbabı işletmesinde kullanmak amacıyla satın aldığı zirai
alımlar için kesinti yapacak (lokantacının çiftçiden aldığı domates); evinde kullanmak üzere satın aldığı zirai alımlar için kesinti yapmayacaktır.
Vergi kesintisi oranları farklı zirai ürün ve hizmetler için farklı tespit edilmiştir. Bu oranlara aşağıda yer verilmiştir;
• Hayvanlar, hayvansal ürünler ile kara ve su avcılığı ürünleri için yapılan
ödemelerden brüt tutar üzerinden % 2 (ticaret borsalarına tescil ettirilerek
satın alınanlarda % 1),
• Diğer zirai ürünler için yapılan ödemelerden brüt tutar üzerinden % 4 (ticaret borsalarına tescil ettirilerek satın alınanlarda % 2),
• Zirai faaliyet kapsamında yerine getirilen hizmetlerin brüt tutarı üzerinden
% 4,
• Orman İdaresine veya Orman İdaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan, ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, orman ürünlerinin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2,
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• Çiftçilere doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0.
Vergi kesintisine tabi tutulacak zirai nitelikteki alımlarda çiftçiye ödenecek net
tutar ve sadece net tutar biliniyorsa brüt tutar basit bir formülle bulunur.
Formül için önce vergi kesintisi oranının bilinmesi gerekmektedir. Kesinti oranının % 4 olduğunu varsayalım. Önce bu oranı sayısal olarak ifade edelim (0,04).
Daha sonra bunu 1 tam sayısından çıkartarak uygulanacak katsayıyı bulalım (1
- 0,04 = 0,96)
Bu katsayı; % 2 oranında kesintiye tabi işlemler için 0,98 ve % 1 oranında kesintiye tabi işlemler için 0,99 olmaktadır.
Uygulanacak katsayı bulunduktan sonra net ve brüt tutarlardan herhangi birinin bilinmesi yeterli olacaktır.
Net tutarın bulunması:
Net Tutar = Brüt Tutar x Katsayı
Brüt tutarın bulunması:
Brüt Tutar = Net Tutar / Katsayı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME

GVK’nin 65. maddesinde; “her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır” hükmüne yer verilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında ise serbest meslek faaliyetinin tanımı yapılmıştır. Buna göre, “serbest meslek
Serbest Meslek Faaliyeti:
Sermayeden çok bireysel
faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
çalışmaya, ilmi veya mesleki
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumbilgiye veya uzmanlığa
dayanan ve ticari nitelikte
luluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”
olmayan işlerin bir işverene
Tanımdan da anlaşılacağı gibi, serbest meslek faaliyetinin 3 temel özelliği varbağlı olmaksızın şahsi
sorumluluk altında kendi nam dır. Bunlardan ilki; faaliyetin mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanmasıdır. Serbest
ve hesabına yapılması.
meslek faaliyetinde sermaye, emek unsuruna göre ağırlık taşımaz. Faaliyetin ağırlığı emektedir. Burada sözünü ettiğimiz emek, “nitelikli” emektir. Örneğin, bir
tıp doktorunun işinde kullandığı aletler o işin ifası için yeterli olmayıp esas olan
mesleki bilgidir. Aynı şekilde bir mali müşavirin veya avukatın fiziki sermayesinin
bir önemi yoktur.
Serbest meslek faaliyetinin ikinci özelliği faaliyetin bağımsız olarak sürdürülmesidir. Serbest meslek faaliyetinde mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanan emeğin bağımsız olarak (bir işverene bağlı olmaksızın) sunulması gerekir. Bu husus
GVK’de “kendi nam ve hesabına” ifadesiyle belirtilmiştir. Söz konusu faaliyet bir
işverene bağlılık gösterecek şekilde sunuluyorsa elde edilen gelir ücret geliridir.
Bu bağlamda bir tıp doktorunun hastanede çalışarak elde ettiği gelir, ücret geliridir. Eğer faaliyetini kendine ait bir muayenehane açarak gerçekleştirirse serbest
meslek kazancı söz konusu olacaktır.
Serbest meslek faaliyetinin son özelliği ise faaliyetin sürekli olarak yapılmasıdır. Süreklilik göstermeyen faaliyetler Gelir Vergisi Kanunu açısından “arızi kazanç” olarak değerlendirilir. Bir faaliyetin sürekliliğinin belirlenmesi konusunda
bazı kıstaslar esas alınır. Muayenehane, yazıhane, büro gibi özel işyerleri açılması,
çalışılan yere tabela, levha gibi şeyler asılması, faaliyete ilişkin ilanlar yapılması
ve mesleki kurumlara kayıt yaptırılması bir faaliyetin sürekli olarak yapıldığının
göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Serbest meslek faaliyetinin özellikleri nelerdir?
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Gelir Vergisi Kanunu, bazı faaliyetlerin yukarıdaki özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın serbest meslek faaliyeti sayılacağını belirtmiştir. Bu
faaliyetler;
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• Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları bedeller,
• Kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek
faaliyetleri,
• Gümrük komisyoncuları,
• Borsa ajan ve acenteleri,
• Noterler ve noterlik görevini yapanlar,
• Serbest meslek erbabını bir araya getirip kazançtan pay alanlar,
• Haklarını satan veya kiraya veren telif hakkı sahipleri veya yasal mirasçıları.
Günlük konuşmada kullanılan “serbest meslek” kavramı ile GVK’de kullanılan serbest
meslek kavramı birbirinden farklıdır. Günlük konuşmada bağımsız olarak yürütülen
bütün uğraşlar için serbest meslek kavramı kullanılmaktadır. GVK açısından ise bağımsız çalışılan ve bazı özellikli faaliyetler serbest meslek faaliyeti kapsamına girmektedir.

Gerçek Usulde Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti

Gerçek usulde serbest meslek kazançları, hasılat ve giderlerin “serbest meslek kazanç defteri”ne kaydedilmesi yoluyla bulunur. Bu defter günlük olarak tutulup işletme defterine benzemektedir. İstemeleri hâlinde doktorların protokol defterleri,
noterlerin ve borsa acentelerinin tuttukları resmî defterler serbest meslek kazanç
defteri yerine geçer. Kazançları gerçek usulde tespit edilecek olan serbest meslek
erbapları aşağıda yer almaktadır;
• Avukatlar,
• Doktorlar,
• Mimarlar ve mühendisler,
• Veteriner hekimler,
• Diş hekimleri,
• Borsa ajan ve acenteleri,
• Gümrük komisyoncuları,
• Konser veren müzik sanatçıları,
• Mankenler,
• Tüccarlar ve serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler,
• Noterler ve noterlik görevini yapanlar,
• Ebeler,
• Sünnetçiler,
• Arzuhalciler,
• Rehberler,
• Başkası adına pazarlama yapıp komisyon alanlar.

İndirilecek Giderler
Serbest meslek kazançlarında elde etme tahsil esasına bağlıdır. Bununla paralel
olarak giderlerin de “ödenmesi” şarttır. Serbest meslek kazancının gerçek usulde
tespiti yapılırken düşülebilecek olan giderlere aşağıda kısaca yer verilmiştir.
İşyeri Kirası: Serbest meslek faaliyetinin yürütüldüğü büro, muayenehane, yazıhane, oda veya ev kira ile tutulmuşsa ödenen kira bedelleri gider olarak yazılabilir.
Faaliyetin yürütüldüğü binanın aynı zamanda konut olarak kullanılması hâlinde,
kullanılan kısmın oranına bakılmaksızın kiranın tamamı gider yazılabilir.
Genel Giderler: Bu giderler içine aydınlatma, su, ısıtma, haberleşme, kırtasiye,
ulaştırma giderleri ile ücretle çalıştırılanlara ödenen ücretler girmektedir. Serbest
meslek erbabı yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücretleri de gider olarak yazabilir.
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Konut ve işyerinin bir arada olması hâlinde aydınlatma, ısıtma gibi ortak nitelikteki giderlerin yarısı düşülür. Örneğin, bir diş hekiminin kiraladığı dairenin 1
odasında hasta bakması, diğer odalarını konut olarak kullanması hâlinde; kiranın
tamamı ile doğalgaz, elektrik, su, apartman aidatı gibi giderlerin yarısı gider yazılır.
Faaliyetin yürütüldüğü binanın aynı zamanda konut olarak kullanılması hâlinde,
kullanılan kısmın oranına bakılmaksızın kiranın tamamı; binaya ilişkin diğer harcamaların yarısı gider yazılabilir.
Taşıt Giderleri: Envantere kayıtlı taşıtların işte kullanılmaları durumunda sigorta, yakıt, yedek parça ve tamirat giderleri de hasılattan düşülebilir. Örnek: Bir tıp
doktorunun envanterine kayıtlı otomobilinin kasko sigortası, yakıt bedeli, lastik,
tamir, bakım ve yedek parça giderleri. (Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine
ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en
fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)
Sosyal Giderler: Serbest meslek erbabının yanında çalışanların yeme-içme ve
barındırma giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ile
işin gereği olarak verilen giyim eşyası giderleri kazançtan indirilebilir.
Başkalarına Gördürülen Hizmetlere Yapılan Ödemeler: Mesleki faaliyetin sürdürülmesi sırasında başkalarından yapılan hizmet alımı için yapılan ödemeler. Örnek: Bir avukatın bir dava hakkında konunun uzmanından aldığı görüş için yaptığı
ödeme. Bir cerrahın yapacağı ameliyat için narkoz uzmanına yaptığı ödeme.
Mesleki Yayın Bedelleri ve Mesleki Aidatlar: Serbest meslek erbabının faaliyeti
ile ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla aldığı mesleki kitap, dergi bedelleri gider
olarak yazılabilir.
Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetiyle ilgili olarak üyesi olduğu oda,
baro ve benzeri kuruluşlara ödedikleri aidatlar da gider olarak dikkate alınabilir.
Örneğin tıp doktorunun tabipler odasına, avukatın baroya ödediği aidatlar.
Seyahat ve Konaklama Giderleri: Faaliyetle ilgili olarak yapılan ve işin önemiyle orantılı seyahat ve konaklama giderleri hasılattan indirilir.
Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri: Mesleğin yerine getirilmesi için alınan alet ve benzeri
eşyaların bedelleri (örneğin, doktorun aldığı stetoskop, müzisyenin satın aldığı çalgı).
Kullanılan İktisadi Kıymetlerin Amortismanları: Serbest meslek faaliyetinin
sürdürülmesi için kullanılan iktisadi kıymetler için VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar da gider olarak kaydedilir.
Emekli Kuruluşlarına Ödenen Giriş ve Emekli Aidatları: Mesleki faaliyetleri
dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen aidatlar gider olarak yazılabilir.
Örnek: Bir avukatın Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği primler.
Tazminatlar: Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye dayanarak
ödenen tazminatlar gider olarak yazılır. Tazminat serbest meslek erbabının kişisel
kusurlarından veya suçlarından doğmuşsa hasılattan indirilmesi mümkün değildir.

İndirilemeyecek Harcamalar
Hasılattan indirilemeyecek olan harcamalar şunlardır:
• Her türlü para ve vergi cezaları,
• İşle ilgili olmayan tazminatlar,
• 6183 sayılı Kanun kapsamında ödenen gecikme zamları,
• Kusurdan kaynaklanan tazminat ödemeleri,
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• Özel iletişim vergisi,
• Motorlu taşıtlar vergisi.

Vergi Dışı Serbest Meslek Kazançları

Vergiye tabi olmayan serbest meslek kazançları (muafiyet ve istisnalar) aşağıda
kısaca açıklanmaktadır.

Muaflıklar
Serbest meslek kazançlarında muafiyet GVK’de sayılan bazı meslekler ve bunların
benzerleri için uygulanmaktadır. Muaflıktan yararlanabilecek meslekler; ebelik, arzuhalcilik, sünnetçilik, sağlık memurluğu ve rehberlik gibi meslekler olarak belirlenmiştir. Yukarıdakilere benzer ve gibi kapsamına girebilecek meslek mensuplarına hemşireler, hayvan memurları, iğneciler ve mevlithanlar örnek olarak verilebilir.
Muafiyetin uygulanabilmesi için bu mesleklerin yapıldığı yerleşim yerinin
“köy” olması veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan
yer olması gerekmektedir. Bu durumdaki “küçük yerleşim yerlerinde” sürdürülen, ebelik vb. meslek faaliyetlerle uğraşanlar başka bir şarta bağlı olmaksızın gelir
vergisinden muaftırlar.
Diğer yerleşim birimlerinde faaliyette bulunanların muafiyetten yararlanabilmeleri ise şarta bağlıdır. Büyük yerleşim yerlerinde faaliyette bulunanların muafiyetten yararlanabilmeleri için aşağıda ifade edilen 4 durumdan en çok bir tanesiyle ilişkide olmaları gerekmektedir. Bu durumlar;
• İşyeri açılması,
• Çalışılan yere tabela asılması,
• Faaliyetlerin ilanlarla duyurulması,
• Mesleki teşekküllere kaydolunmasıdır.
Büyük yerleşim yerlerinde mesleki faaliyette bulunan ebe, sünnetçi vb. meslek erbabı yukarıda yer verilen 4 durumdan sadece birisiyle ilişki hâlinde olabilir.
Örneğin, sadece iş yeri açabilir. Açılan işyerine ayrıca tabela asamaz. Veya işyeri
açmaksızın oturduğu eve tabela asabilir; ayrıca ilan dağıtamaz. Bu 4 durumdan
iki veya daha fazlasıyla ilişki içine girilmesi hâlinde muafiyetten yararlanılması
söz konusu değildir. Muafiyetten yararlanamayanlar mesleki kazançlarını gerçek
usule göre tespit edeceklerdir.
İstisnalar
Serbest meslek geliri elde edenlere uygulanan en önemli istisna telif kazançları
istisnasıdır. İstisnadan yararlanılması vergi kesintisi (stopaj) yapılmasına engel
değildir. Bu istisnadan yararlananlara vergi sorumluları tarafından yapılan ödemelerde % 17 oranında vergi kesintisi yapılır.
GVK telif haklarının değerlendirilmesinden doğan kazançları belirli koşullarda
vergi dışında bırakmıştır. Bu istisna ile ilgili hususlar kısaca aşağıda aktarılmaktadır.
• İstisnadan yazar, tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar
programcısı, mucitler (ölmüş olmaları hâlinde kanuni mirasçıları) yararlanabilir.
• Telife konu olan eserin, şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve
incelemeler, röportaj karikatür, fotoğraf, film, video, bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi nitelikte olması gerekir.
• Eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve İnternet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlatılması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota hâlindeki
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Telif Hakkı: Bir fikir ve sanat
ürününü yaratan kimsenin bu
ürün üzerinde sahip olduğu
haklar. Telife konu eserler
insan yaratıcılığı ve zekâsı ile
ortaya çıkmakta olup sanat ve
edebiyat eserleri, bilgisayar
programları, buluşlar ve
benzerleridir. Bu haklarla ilgili
hukuki çerçeve 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’yla
belirlenmiştir.

eserleriyle ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle gelir elde etmeleri gerekmektedir (Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığı alınan bedel ücretleri de istisnaya dahildir).
• Telif kazançları istisnasından yaralananlara vergi sorumluları tarafından
yapılan ödemeler GVK’nin 94. maddesi gereğince vergi kesintisine tabidir.
Yani istisna vergi kesintisi yapılmasına engel değildir.
1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer
alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL)  aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu rehbere https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/
beyannamerehberi/2019_serbestmeslek.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETLERDE VERGİLEME
Ücret: Bir işverene tabi
ve belirli bir işyerine bağlı
olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayın
ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin tanımı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; “ücret, işverene tabi ve
belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayın ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde yapılmıştır. Bu maddeye
göre; ödemenin ödenek, tazminat kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar
altında yapılması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartıyla kazancın belirli
bir yüzdesi şekilde belirlenmiş bulunması ücret olma niteliğini değiştirmez.
Yapılan bir ödemenin ücret olarak nitelendirilebilmesi için üç özelliğe aynı
anda sahip olması gerekir. Bunlar; hizmetin işverene tabi olarak verilmesi, hizmetin bir işyerine bağlı olarak yapılması ve ödemenin hizmet karşılığı yapılmasıdır.
Ücret sözcüğünün günlük yaşamdaki kullanımı ile gelir vergisindeki anlamı farklıdır. Günlük yaşamda, herhangi mal veya hizmetin bedeli anlamına gelmek üzere
kullanılan bu sözcük gelir vergisi açısından bağımlı çalışanlara hizmet karşılığı yapılan ödemeleri ifade etmektedir.

Ücretlerin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi

Ülkemizde ücretli çalışanları büyük bir bölümü gerçek usulde vergilendirilir. Gerçek usul kapsamında vergilendirilen ücretlilerin ödemeleri gereken gelir vergisi,
işverenler tarafından kesilerek ödenir.
Ücretin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Bu açıdan ücretin tahsil edildiği
dönemde vergilendirilmesi gerekmektedir. Yapılan ödemenin geçmişte yapılmış hizmet karşılığı ya da gelecekte yapılacak hizmet karşılığı olması sonucu değiştirmez.
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi, ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde vergi kesintisine
tabi tutulan ücretler için ücretlinin ayrıca yıllık beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Ancak;
• GVK’nın 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde
yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan ücretler,
• birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, GVK’nın 103 üncü maddesinde yazılı
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan ücretler,
için beyanname verilmesi gerekmektedir.

2. Ünite - Serbest Çalışanların ve Ücret Geliri Sahiplerinin Vergilendirilmesi

İster işveren tarafından vergi kesintisi yapılması yoluyla isterse yıllık beyanname verilmesi yoluyla vergilendirilsin ücretin gerçek usulde vergilendirilmesi, brüt
ücretten kanunda belirlenmiş indirimlerin yapılarak gelir vergisi matrahına ulaşılması yoluyla gerçekleştirilir. Brüt ücretten düşülecek bazı indirimlere aşağıda
kısaca yer verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kesintileri: Ülkemizde zorunlu sosyal güvenlik kesintileri 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır (1 Ekim 2008 tarihinden önce “devlet memuru” sıfatıyla çalışanlar için Emekli
Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmasına devam edilmektedir.). Ücretlilerden
yapılacak sosyal güvenlik kesintileri ücretlinin “devlet memuru” olması hâlinde brüt
ücretin % 16’sı, diğer hâllerde ise brüt ücretin % 14’ü oranında uygulanmaktadır.
Şahıs Sigortaları: Ücretlilerin; kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat,
ölüm, kaza, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigortaları ve ayrıca bireysel emeklilik sistemine yapmış oldukları prim ödemeleri de
bazı şart ve sınırlamalarla indirilebilmektedir.
Engellilik İndirimi: Engellilik indirimi, “çalışma gücünde” meydana gelen azalmaya göre belirlenen engellilik derecesine göre uygulanan bir indirimdir. Engellilik indirimi; engelli olan ücretlinin “kendisi” ve engelli olan “bakmakla yükümlü
olduğu kişiler” (eşi, çocukları) için ayrı ayrı uygulanır.
İşsizlik Sigortası Primi: İşsizlik sigortası primi, “işçi” statüsünde çalışan ücretlilerden brüt ücretin (sosyal güvenlik primine esas ücret) %1’i oranında hesaplanmaktadır. İşçinin aylık brüt ücretinden yapılan işsizlik sigortası primi kesintisi
brüt ücretten indirilmektedir.
Sendika Aidatları: Sendikaya üye olan ücretlilerin, sendikalara ödemiş oldukları aidatlar da brüt ücretten indirilebilir.

Ödenecek Verginin Hesaplanması

Ücret üzerinden ödenecek gelir vergisinin bulunması iki aşamada yapılmaktadır.
İlk olarak, brüt ücretten kanunda öngörülen indirimler yapılarak bulunan tutarın
vergi tarifesine uygulanmasıyla “hesaplanan” gelir vergisi bulunur.
Daha sonra hesaplanan vergiden asgari geçim indirimi düşülerek “ödenecek
vergi” bulunmaktadır. Asgari geçim indirimi yılbaşında geçerli olan asgari ücretten yararlanılarak bulunur. Asgari ücretin;
Ücretlinin kendisi için		
% 50’si,
Çalışmayan ve geliri olmayan eşi için % 10’u,
İlk iki çocuğun her biri için ayrı ayrı % 7,5’i,
% 10’u
Üçüncü çocuk için 			
Diğer çocukların her biri için
% 5’i bulunur.
Daha sonra bu şekilde bulunan değere gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan
oran (%15) uygulanır. Bu yolla elde edilen değer, hesaplanan vergiden düşülerek ödenecek gelir vergisine ulaşılır. Ücretlerin vergilendirilmesinde, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar ayrıca dikkate alınır.

Vergi Dışı Ücretler

Ücretlilere uygulanan çok sayıda muafiyet ve istisna vardır. Bunlardan başlıcalarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.
• Diplomat Muaflığı: Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyruğunda bulunan memurlarından Türkiye’de
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resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak
şartıyla gelir vergisinde muaftırlar.
Elçilik Çalışanları Muaflığı: Yabancı elçiliklerde çalışan ve söz konusu ülke
dışında başka bir ülkenin uyruğunda bulunanların bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak kaydıyla gelir vergisi dışındadır.
Dar Mükelleflerin Çalışanları: Kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında
olan dar mükelleflerin yanlarında çalıştırdıkları işçilere, Türkiye dışından elde edilen kazanç üzerinden döviz olarak yapılan ücret ödemeleri
vergi dışıdır.
Gemi Adamları Muafiyeti: 4490 sayılı Kanun kapsamında, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler.
Üniversite ve Yargı Elemanları Muafiyeti: Yüksek Öğretim Personel
Kanunu’na göre verilmekte olan üniversite ödenekleri ile Hakim ve Savcılar
Kanunu’na göre verilmekte olan hâkim ve yargı ödenekleri.
Afete Uğrayanlar Muafiyeti: Doğal afete uğrayan bölgelerde çalışan her statüdeki personele ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının brüt
tutarının % 50’sini geçmemek kaydı ile ödenen tazminatlar.
El Halısı ve Kilim İşçileri: Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye
içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve sadece el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri vergi dışıdır.
Bazı Tarım İşçileri: Gelir vergisinden muaf veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin ziraat işlerinde “bilfiil çalışan” işçilerin ücretleri vergi
dışında tutulmuştur.
Maden İşçileri: Toprak altı işletmesi hâlinde bulunan madenlerde cevher
üretimi ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların sadece yer altında
çalıştıkları zamanlara ait ücretleri.
Bazı Köy Çalışanları: Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerin köy bütçesinden ödenen ücretleri.
Hizmetçiler: Özel kişiler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve
ticaret mahalli olmayan diğer yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların ücretleri.
Öğrenci ve Tutuklular: Sanat okulları ile bu nitelikteki enstitülerde, ceza ve
ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü
ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler
Ücretliye Verilen Yemekler: Çalışanlara işyerinde ve işyerinin eklentilerinde yemek verilmesi yoluyla sağlanan menfaatler vergi dışıdır.
Ücretliye Konut Tahsisi: Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlara göre barındırılması gereken memurlara, müstahdemlere konut sağlanması ve bunların aydınlatılması,
ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına
mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (bu konutların 100
m2’yi aşması hâlinde, aşan kısmına isabet eden menfaat için bu istisna
hükmü uygulanmaz).
Servis Aracı Sağlanması: Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip
gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri dolayısıyla sağlanan menfaatler.
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• Emekli Aylıkları: Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği sahip olan emekli sandıkları ile 10 yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla
merkezî Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları vergi dışındadır.
• Çırakların Ücretleri: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri vergi dışıdır.

Sporcularda Vergi Kesintisi

GVK’nın geçici 72 maddesine göre 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı
yapılır.
a. Lig usulüne tabi spor dallarında;
1. En üst ligdekiler için (1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere) % 20,
2. En üst altı ligdekiler için % 10,
3. Diğer liglerdekiler için %  5,
b. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile
milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan
ödemelerden % 5.
Yukarıdaki ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat
yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı
tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması
hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden,
tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu
Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.
Yapılan bir ödemenin ücret olarak nitelendirilebilmesi için hangi özelliklere sahip
olması gerekir?

ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Örnek 1: Ticari kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olan B, işletmeye kayıtlı araçla müşterisine götüreceği yükü taşırken sinyalizasyon sistemindeki hatadan dolayı kaza yapmış ve karşı tarafa verdiği zarar nedeniyle mahkeme
kararıyla T50.000 tazminat ödemeye mahkûm olmuştur.
Soru 1: Bu tazminat ticari kazancın tespitinde gider olarak düşülebilir mi?
Açıklama ve Çözüm: Ödenen zarar, ziyan ve tazminatların düşülebilmesi için; işle ilgili olması, sözleşmeye, kanun hükmüne veya ilama (mahkeme
kararı) dayanması gerekmektedir. B işle ilgili bir faaliyet nedeniyle tazminat
ödemek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu koşul sağlanmıştır. Tazminatın dayanağı da vardır (mahkeme kararı). Bu nedenle tazminat ödemesi gider olarak
düşülebilir.
Soru 2: Kazayı yaptığı sırada B’nin aşırı derecede alkollü olduğu tespit edilseydi sonuç ne olurdu?
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Açıklama ve Çözüm: Tazminatların gider olarak düşülebilmesinin koşullarından birisi de tazminata konu olayın işletme sahibinin kişisel kusurundan kaynaklanmamasıdır. Burada işletme sahibinin alkollü araç kullanması, kişisel kusur
olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu durumda yapılan tazminat ödemesi gider
olarak düşülemez.
Soru 3: Bay B kazayı alkolsüz olarak yük getirirken değil, ailesiyle piknikten
dönerken yapsaydı sonuç ne olurdu?
Açıklama ve Çözüm: Zarar ziyan ve tazminatların gider olarak düşülmesinin temel şartı yapılan ödemenin işle ilgili olmasıdır. Araç işletmeye kayıtlı olsa
bile aracın kullanım amacı işle ilgili olmadığından yapılan ödeme gider olarak
düşülemez.
Örnek 2: Çiftçi K, tarlasında yetiştirdiği buğdayların; T1.000’lik kısmını kişisel
ihtiyaçları için komşularına, T15.000’lik kısmını toptan zahire ticareti yapanlara,
T10.000’lik kısmını ise ziraat borsasında satmıştır.
Soru: Yapılan bu ödemeler sebebiyle K’dan vergi kesilecek midir? Evet ise ne
kadar?
Açıklama ve Çözüm: Çiftçinin komşularına yaptığı satışlar için vergi kesintisi
söz konusu değildir. Komşuları ürünü kişisel ihtiyaç kapsamında aldıkları için
vergi sorumlusu değildir. T15.000’lik kısım üzerinden ise % 4 oranında stopaj
yapılacak ve çiftçiden T600 vergi kesilecek, kalan T14.400 çiftçiye ödenecektir.
T10.000’lik satış üzerinden de stopaj yapılacaktır. Ancak satış ziraat borsasında
yapıldığından stopaj oranı % 2 olarak uygulanacak, T200 vergi kesintisi yapılacak
kalan T9.800 çiftçiye ödenecektir.
Örnek 3: Diş hekimi D, faaliyetlerini 150 metrekarelik evinin 45 metrekarelik
kısmında sürdürmektedir. Söz konusu ev için T2.000 kira ve T450 elektrik, su,
doğalgaz harcaması yapılmıştır. D’nin eşi E de kendisine yardım etmekte ve D
tarafından eşine ücret ödenmektedir.
Soru 1: D, eve ilişikin olarak yaptığı harcamaların ne kadarını gider olarak
düşebilir?
Açıklama ve Çözüm: Faaliyetin yürütüldüğü binanın aynı zamanda konut
olarak kullanılması hâlinde, kullanılan kısmın oranına bakılmaksızın kiranın
tamamı; binaya ilişkin diğer harcamaların yarısı gider yazılabilir. Buna göre D,
T2000’lik kiranın tamamını ve evle ilgili diğer giderlerin yarısı olan T225’yi gider
olarak düşebilir.
Soru 2: D, eşine yapmış olduğu ücret ödemesini gider olarak düşebilir mi?
Açıklama ve Çözüm: Serbest meslek kazancı elde edenlerin eşine yaptıkları
ücret ödemeleri konusunda bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle diş hekimi eşine yaptığı ücret ödemesini gider olarak düşebilir.
Soru 3: D, diş hekimi olmayıp bakkal işletmeciliği yapmış olsaydı eşine yaptığı
ücret ödemesini gider olarak düşebilir miydi?
Açıklama ve Çözüm: Bakkal işletmesi ticari faaliyet kapsamındadır. Ticari
kazanç elde edenler eş ve küçük çocuklarına yapmış oldukları ücret ödemelerini
gider olarak düşemezler.
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Örnek 4: Tıp doktoru Z, yazmış olduğu “Sağlıklı Yaşamın Anahtarı” isimli kitabın yayın hakkını bir yayınevine T30.000’ye satmıştır.
Soru 1: Yapılan bu ödeme vergiye tabi midir?
Açıklama ve Çözüm: Z’nin kitabın yayın haklarını satması karşılığı elde ettiği kazanç telif kazançları istisnası kapsamına girmektedir. Telif kazancı istisnasından yararlanmasına rağmen yapılan telif ödemesinden % 17 oranında stopaj
yapılacaktır. Yayınevi Z’den T5.100 vergi kesecek, kalan T24.900’yi kendisine ödeyecektir.
Örnek 5: Bay Z profesyonel olarak Süper Lig’de futbol oynamaktadır. Bay Z’ye
oynadığı Bursaspor Kulübü 2020 yılında transfer ücreti olarak T2.000.000 ödeme
yapmıştır. Ayrıca, milli takımda gösterdiği başarı dolayısıyla Futbol Federasyonu
tarafından T5.000.000 prim ödemesi yapılmıştır.
Soru 1: Kulübünün yaptığı ödeme vergiye tabi midir?
Açıklama ve Çözüm: Bay Z Süper Lig’de oynadığından yapılan ödeme üzerinden % 20 vergi kesintisi yapılacaktır. Kulüp ödemeyi yaparken T400.000 vergi
kesintisi yapacak, kalan T1.600.000’yi ödeyecektir.
Soru 2: Millî takımdaki performansı dolayısıyla aldığı prim vergiye tabi midir?
Açıklama ve Çözüm: Z’nin millî takım nedeniyle aldığı prim üzerinden de
vergi kesintisi yapılacaktır. Burada yapılacak vergi kesintisi oranı % 5’tir. Futbol Federasyonu ödemeyi yaparken T250.000 vergi kesintisi yapacak kalan T4.750.000’yi
Z’ye ödeyecektir.
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Ticari kazancın kapsamını değerlendirmek
Ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazanca ticari kazanç adı verilir. Emek ve sermaye unsurlarının birlikte kullanılarak devamlı bir organizasyona dayanan, gelir vergisinin tanımını yaptığı
zirai ve serbest meslek faaliyetleri dışında kalan
tüm faaliyetlere ticari faaliyet denir.
Genel olarak, üretim sonucu artık değer yaratma
çabalarına sınai faaliyet denilmektedir. Başka bir
deyişle, sınai faaliyet maddeler üzerinde bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen fiziksel
ve kimyasal değişikliktir.
Zirai kazançların tespitini açıklamak
Zirai kazançların gerçek usulse tespiti ile ticari
kazançların gerçek usuldeki tespiti arasındaki
temel fark, muhasebe usulünün seçimindeki
serbestliktir. Giderler bakımından faaliyet türünden kaynaklanan farklılıklar dışında, zirai
faaliyette öztüketimin gider olarak düşülebilmesi başlıca farklılık olarak göze çarpar.
Yaygın olarak kullanılan stopaj usulünde ise vergi
sorumlularına yapılan satışlarda yapılan vergi kesintisi niahi vergi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Serbest meslek kazançlarının kapsamını açıklamak
Sermayeden çok bireysel çalışmaya, ilmi veya
mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve ticari nitelikte olmayan işlerin bir işverene bağlı
olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam
ve hesabına yapılmasından elde edilen kazançlar
serbest meslek kazançlarıdır.
Serbest meslek faaliyetinin 3 temel özelliği vardır.
Bunlardan ilki; faaliyetin mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanmasıdır. Serbest meslek faaliyetinin
ikinci özelliği, faaliyetin bağımsız olarak sürdürülmesidir. Serbest meslek faaliyetinin son özelliği ise faaliyetin sürekli olarak yapılmasıdır. Süreklilik göstermeyen faaliyetler Gelir Vergisi Kanunu
açısından “arızi kazanç” olarak değerlendirilir.
Günlük konuşma dilinde kullanılan serbest
meslek ifadesi ile vergideki serbest meslek ifadesi birbirinden farklıdır. Günlük konuşmada
kullanılan ifadede sadece bağımsızlık unsuruna
vurgu yapılırken Gelir Vergisi Kanunu bağımsızlıkla birlikte uzmanlığa dayalı faaliyete ve sürekliliğe vurgu yapmaktadır.
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Ücretlerin vergilendirilmesini değerlendirmek
Bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve
ayın ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlere ücret adı verilmektedir. Yapılan
bir ödemenin ücret olarak nitelendirilebilmesi
için üç özelliğe aynı anda sahip olması gerekir.
Bunlar; hizmetin işverene tabi olarak verilmesi,
hizmetin bir işyerine bağlı olarak yapılması ve
ödemenin hizmet karşılığı yapılmasıdır.
Ücretin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Bu açıdan ücretin tahsil edildiği dönemde
vergilendirilmesi gerekmektedir. Yapılan ödemenin geçmişte yapılmış hizmet karşılığı ya da
gelecekte yapılacak hizmet karşılığı olması sonucu değiştirmez.
Ülkemizde ücretli çalışanların büyük bir bölümü gerçek usulde vergilendirilir. Gerçek usul
kapsamında vergilendirilen ücretlilerin ödemeleri gereken gelir vergisi, işverenler tarafından
kesilerek ödenir.
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi,
ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde
vergi kesintisine tabi tutulan ücretler için ücretlinin ayrıca yıllık beyanname vermesine gerek
bulunmamaktadır. Ancak;
• GVK’nın 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
(2020 yılı için 600.000 TL) aşan ücretler,
• birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, GVK’nın 103 üncü
maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan ücretler,
için beyanname verilmesi gerekmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinden elde edilen
kazanç ticari kazanç kapsamında değildir?
a. Özel hastane işletmeciliği
b. Taş ocağı işletmeciliği
c. Market işletmeciliği
d. Coberlik
e. Avukatlık

6. Aşağıda yer alan faaliyetlerden hangisi serbest meslek faaliyeti değildir?
a. Diş protezciliği
b. Noterlik
c. Yazarlık
d. Veterinerlik
e. Yeminli Mali Müşavirlik

2. Aşağıdaki harcamalardan hangisi ticari kazancın
tespitinde gider olarak indirilemez?
a. Telefon ve internet gideri
b. İşyeri kirası
c. Reklam harcaması
d. Vergi cezası
e. Aydınlatma gideri

7. Avukatlık yapan Hulki Hakyemez, kira ile oturduğu 250 m2 evinin dörtte birini ofis olarak kullanmaktadır. Aylık kirası T2.000 olan konut için ayrıca T100
aidat, T350 elektrik ve doğalgaz ödemesi yapılmıştır.
Serbest meslek kazancının tespitinde bu harcamalardan ne kadarı gider olarak düşülebilir?
a. T2.450
b. T1.225
c. T2.225
d. T1.000
e. T1975

3. Ağacın tepesine yerleştirdiği kovanlarla arıcılık yapan S’nin bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ticari faaliyet
b. Sınai faaliyet
c. Serbest faaliyet
d. Zirai faaliyet
e. Doğal faaliyet
4. Çiftçilikle uğraşan Ç, yetiştirmiş olduğu biberleri
borsada tescil ettirerek satmıştır. Bu satış işlemine uygulanacak stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. % 2
b. % 10
c. % 1
d. % 4
e. % 5
5. Kalp cerrahı olan C, faaliyetini bir özel hastanede
sürdürmektedir. Dahiliye uzmanı olan D ise faaliyetini
muayenehanesinde sürdürmektedir. C ve D’nin elde ettiği gelir türleri (sırasıyla) aşağıdakilerden hangisidir?
a. Serbest meslek kazancı, serbest meslek kazancı
b. Serbest meslek kazancı, ücret
c. Ücret, ücret
d. Ücret, serbest meslek kazancı
e. Serbest meslek kazancı, ticari kazanç

8. Mali müşavir M, mesleki kazancını tespit ederken aşağıdaki harcamalardan hangisini gider olarak
düşemez?
a. İnternet üzerinden mevzuat abonelik bedeli
b. Yanındaki stajyere ödediği ücret
c. Aynı zamanda konut olarak kullandığı işyeri kirasının tamamını
d. Mali Müşavirler Odası’na ödediği aidat
e. Hepsini düşebilir
9. Aşağıda yer alan ödemelerden hangisi elde eden
bakımından ücret kapsamındadır?
a. İnşaatta çalışan işçiye verilen yevmiye
b. Dolmuş şoförüne verilen yol parası
c. İnternet servis sağlayıcı şirkete yapılan ödeme
d. Serbest çalışan doktora verilen muyane bedeli
e. Avukata dava açması için verilen bedel
10. Yazar Y yazmış olduğu kitabının yayın hakkını bir
yayınevine satmıştır. Yayınevi ödemeyi yaparken stopaj yapmak zorunda mıdır) Evet ise hangi oran uygulanacaktır?
a. Telif kazançları istisna olduğundan stopaj yapılmaz
b. Stopaj yapılır, oran % 25
c. Stopaj yapılmaz, yazar beyanname verecek
d. Stopaj yapılır, oran % 20
e. Stopaj yapılır, oran % 17
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Yaşamın İçinden
Serbest Meslek Faaliyetlerinde Arizilik Unsuru Üzerine Yargı Kararları.
.....
VI- ARIZİ OLARAK YAPILAN SERBEST MESLEK
FAALİYETLERİ DOLAYISIYLA TAHSİL EDİLEN
HÂSILAT, ÖRNEK ARIZİ SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ, SÜREKLİLİK UNSURU İLE İLGİLİ
İDARİ MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI
Arızi serbest meslek faaliyetine örnek olarak; asıl faaliyet konusu tarım ilaç ticareti olan veterinerin müşterisi çiftçinin sahibi olduğu hayvanın tedavi sürecinde
çiftçiye yardımcı olması ve ondan kazanç veya ayni şekilde irat sağlaması örnek verilebilir. Başkaca örnekler
sıralanacak olursa bunlardan ilki, ücretli olarak çalışan mühendisin, tanıdığı bir arkadaşına özel bir çizim
yaparak gelir elde etmesi, bir diğeri kamu avukatının
bağlı bulunduğu kuruluş dışında bir arkadaşının davasına bakması veya cerrahın özel hastasını çalıştığı
hastane dışında özel bir hastanede ameliyat etmesi, vb.
birçok örnek verilebilir. Bu örneklerin tamamında yapılan faaliyet “süreklilik” unsuru açısından sınırlandırılmış yani sürekli olmayan faaliyetler olarak kapsam
içerisinde değerlendirilmiştir.
Bu konu ilgili bir örnek olay, İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı’nın 13.06.2006 tarih, 3854 sayılı ve “Şirket ortağı tarafından arızi olarak yapılan serbest
meslek faaliyetinin gelir ve KDV karşısındaki
durumu” konulu muktezasında açıklanmıştır. Vergi dairesi başkanlığı, şirket ortağı “A”nın Kurumlar
Vergisi Kanununda (KVK) açıklanan örtülü kazanç
hükümlerini ihlal etmeden ifa edeceği serbest meslek (mimarlık) faaliyetinin devamlılık arz etmemesi
kaydıyla elde edilecek kazancın arızi serbest meslek
kazancı olarak vergilendirilmesi gerekeceği belirtilmiştir. Diğer taraftan bu faaliyet nedeniyle yapılacak
ödemeler gider pusulası ile belgelendirilecek olup,
nakden ve hesaben yapılacak ödemelerin gayri safi
tutarı üzerinden GVK 94. maddesi ile 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %22 oranında
tevkifat yapılması gerektiğine de ayrıca değinilmiştir.
Ayrıca arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri
dolayısıyla elde edilecek gelirin istisna tutarını aşması hâlinde aşan kısmın tamamının yıllık gelir vergisi
beyannamesi ile beyan edilmesi gerekeceği de belirtilmiştir. Bu durum için süreklilik unsurunun sınırlarını şu şekilde açıklamıştır.

“Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. madde metninde yer alan eser kapsamına giren çalışmalarla ilgili olarak, aynı yılda veya birbirini takip
eden yıllarda bir defaya mahsus olmak üzere eser
meydana getirmesi arızi serbest meslek faaliyeti,
aynı yılda ya da birbirini takip eden yıllarda, birden fazla eser meydana getirmesi durumunda ise,
bu faaliyet süreklilik içerdiğinden mutat meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”
denilmektedir.
Süreksizlik tabiri muktezada belirtildiği üzere yılda
bir defa veya takip eden yıllarda birer defa olmasıyla
sınırlanmıştır. Birden fazla yapılacak faaliyetler arızi
kapsam dışında “mutat meslek” hâlinin varlığını ifade edecektir. Bununla birlikte, yapılacak arızi serbest
meslek faaliyetinin gider pusulası ile belgelendirileceği, Vergi kesintisi yoluyla vergilendirileceği ve Katma
Değer Vergisi (KDV). açısından ifa edilen hizmetin
KDV’ne tabi olmayacağı belirtilmiştir. Yine bu durum
yargı organlarınca verilen bir kararla desteklenmiştir.
Bir başka örnek mukteza ise şu şeklidedir. İstanbul
Defterdarlığı’nın, 02.02.1993 tarih ve 14084 sayılı
muktezasında emekli olan, mükellef olmayan ve serbest meslek faaliyeti yürüten kişinin, sinema yönetmenliği görevini bir defaya mahsus yapması durumunda faaliyetin arızi serbest meslek kazancı olduğu
ve yönetmenlik ücretinin sinema ajansı tarafından
gider pusulası düzenlenmek suretiyle ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bu örnek muktezalar sonucunda bazı özellikli durumlar ortaya çıkmaktadır. Serbest meslek faaliyetinin süreklilik arz etmemesi sonucunda ortaya çıkan
özellikli durumlardan biri, serbest meslek erbabının
belirli ödevlerle (KDV, geçici vergi, muhtasar, damga
vergisi yükümlülükleri bulunmadığı gibi, defter tutma ve makbuz düzenleme.) yükümlü tutulmamasıdır.
Ancak serbest meslek erbabı vergiden muaf esnaf gibi
düşünülerek, ödemeyi yapan ödevlice, yaptığı ödemeyi gider olarak belgelendirebilmesi için, gider pusulası
düzenlenmesi gerekeceğine de ayrıca değinilmiştir.
Vergiye tabi olacak serbest meslek kazançları kapsamı
GVK 18. madde istisna hükümleri ile daraltılmıştır.
İdare ile ödevli arasında ortaya çıkmış uyuşmazlıklar
sonucunda Danıştay tarafından kapsam dışına taşınmış
ayrı iki karar bulunmaktadır. Bunlardan ilki “...Özel televizyon kanallarında GVK’nın 18. maddesinde sayılan işler dışında yapımcılık ve sunuculuk yapan dava-
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cının elde ettiği gelirin istisna kapsamında olmaması
nedeniyle serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekeceği....” ikincisi ise; “...Öğretim üyesi
olan davacının bir banka için düzenlediği raporlar
nedeniyle aldığı ücretin Gelir Vergisi Kanunu’nun
18. maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün...” olmadığıdır.
İstisna kapsamındaki serbest meslek kazançları için
süreklilik veya geçicilik unsurları açısından herhangi
bir ölçüt kanunlarda belirlenmemiştir. Diğer taraftan
Danıştay kararları ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilmeyen yukarıdaki faaliyetler arızi olarak
gerçekleştirildiğinde arızi serbest meslek kazancı olgusu ortaya çıkacaktır. Yukarıda belirtilen kararlar ışığında durum örneklerle somutlaştırılabilir.
Örneğin, bir üniversite profesörü doktorun, muayenehane veya klinik açmaksızın arada sırada hasta muayene etmesi veya ameliyat yapması karşılığında aldığı
paralar, ya da bir öğretim görevlisinin hizmet sözleşmesi yapmaksızın bir televizyon programına katılıp, bu
programdan elde ettiği gelir arızi kazanç olarak vergilendirilecektir.
Türkiye’ye son yıllarda yabancı ülkelerden gelen ve
ülkemizde serbest meslek faaliyetinde bulunan kişilerin sayısında büyük artış olmuştur. Bu kişiler, genelde,
danışmanlık, gazetecilik, doktorluk, avukatlık, mühendislik, servis hizmeti, tanıtım faaliyeti, montaj faaliyeti,
konser ve gösteri faaliyetleriyle bilimsel sempozyum
gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bu kişilerin
bu faaliyetleri serbest meslek faaliyeti olup, elde edilen
kazanç serbest meslek kazancı olacaktır. Ülke dışından
gelen ve dar mükellefiyet kapsamında değerlendirilen
bu kişilerin elde ettiği kazan yine arızi nitelikli olacağı
ve istisna hadlerini aştığı takdirde gelir vergisine tabi
olacağı ayrıca belirtilmesi gereken önemli bir husustur.
VII- SONUÇ
Görüldüğü üzere serbest meslek faaliyetleri için üç
özellik kanun metninde belirtilmiştir. Bunlar;
• Faaliyetin sermayeden çok şahsi mesaiye ve ilmi veya
mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanması,
• Faaliyetin kişisel sorumluluk altında kendi nam ve
hesabına yapılması,
• Mutat meslek hâlinde ifa edilmesidir (Faaliyetin devamlılık arz etmesidir).
Serbest meslek faaliyetinin arızi olarak değerlendirilmesi için süreklilik kavramının ihlal edilmesi gerekli
ve yeter şart olacaktır. Bu açıklamalar arızilik deyimini
belirlemek için faaliyetin sıklığı ile ilgili bir sınırı belirlemeyi gerektirmektedir. Bu sınır ise idarece verilen
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muktezalarda “hesap döneminde bir kez elde etme”
veya “takip eden hesap dönemlerinde birer defa olması” gerektiği yolundadır.
Arızi serbest meslek faaliyetinden gelir elde eden
ödevliler KDV, geçici vergi, muhtasar, damga vergisi yükümlülükleri bulunmadığı gibi, defter tutma ve
makbuz düzenleme zorunlulukları da yoktur. Ayrıca
ödemeyi yapan kişilerin GVK 94. maddesi uyarınca
tevkifat sorumlusu olması durumunda gider pusulası
düzenlemeleri gerekecektir.
Yargı kararları sonucunda GVK 18. madde sınırları dışına çıkarılmış iki farklı gelir elde edici iki faaliyet için
geçicilik unsurunun ihlali sonucunda arızilik kavramı
oluşacaktır.
Kaynak : TayyipYAVUZ
Serkan ACİNÖROĞLU
E-Yaklaşım / Mart 2010 / Sayı: 207

Okuma Parçası

Hediye Olarak Verilen Maç Biletinin Avantajı
Şükrü KIZILOT Hürriyet Gazetesi 05.11.2011
Aklınıza hangi avantaj geldi bilmiyorum ama yazımıza
konu olan avantaj, maç biletini çalışanlarına ve müşterilerine “hediye olarak” dağıtan firmalarla ilgili...
Bazı firmalar kendi çalışanlarına ve müşterisi olan firma sahibi ile çalışanlarına, hediye olarak maç bileti dağıtabiliyorlar. Bu aşamada, hediye edilen maç biletlerinin çalışanlarla ve müşterilerle, sıcak ilişkiler kurma ve
talebi artırmaya yönelik bir promosyon olma avantajının yanı sıra, bilet bedelinin defterlere “gider yazılma”
ve “KDV indirimi” yönünden de avantajları olabiliyor.
GİDER YAZMA AVANTAJI
1. Çalışanlara Verilen Bilet: Firma tarafından, çalışanlarına verilen maç biletlerinin bedeli, “ücret” olarak
nitelendiriliyor. Böyle olunca, çalışanların ücret bordrolarına dahil edilmek ve ücretiyle birlikte gelir vergisi
kesintisine tabi tutulmak suretiyle, “ücret gideri” olarak defterlere kaydedilmesi mümkün oluyor.
2. Müşterisi Firmalara ve Çalışanlarına Verilen Bilet:
Bir firmanın, mal ve hizmet satışı yaptığı firma sahibine ve satın alma ve pazarlama birimi çalışanları gibi
kişilere hediye olarak verdiği maç bileti bedelleri, o
firmalara verilen “ciro primi” olarak nitelendiriliyor.
Bu durumda, hediye bilet verilen firmaların, kestiği
faturalara istinaden, “pazarlama ve satış gideri” olarak,
gider yazılması söz konusu olabiliyor.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
KDV YÖNÜNDEN
1. Çalışanlara Verilen Maç Bileti: Firmanın, çalışanlarına verdiği maç bileti “ücret” niteliğinde olduğundan,
KDV’nin konusuna girmiyor. Bu nedenle, çalışanlara
verilen maç biletleri için KDV hesaplanması gerekmiyor. Ayrıca, bilet bedelleri ücret olarak gelir vergisi kesintisine tabi tutulduğu için, maç biletlerinin alımında
yüklenilen KDV’nin, KDV Kanunu’nun 29 ve 34. maddeleri uyarınca indirim konusu yapılması mümkün
olabiliyor.
2. Müşteri Firmalara ve Çalışanlarına Verilen Bilet: Mal
ve hizmet satışı yapılan firma sahipleri veya bu firmaların satın alma ve pazarlama birimi çalışanlarına hediye olarak maç bileti verilmesi, Maliye Bakanlığı’nca;
ticareti yapılan mallara ilişkin talebi artırmaya yönelik
promosyon ürünü verilmesi şeklinde değerlendiriliyor
(MB. Özelgesi, 14.7.2011 Tarih ve 2009-12-20 sayılı).
Bu itibarla, maç biletlerinin müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmıyor ve söz konusu maç biletlerinin alımında yüklenilen KDV, indirim konusu yapılabiliyor.
LOCALARIN DURUMU
Olayın bir de “localar” yönü var. Bazı firmalar, 100 bin
ya da 200-300 bin dolar veya euro verip, loca kiralayabiliyorlar. İşletmelerin bu localar için ödedikleri bedeli
gider yazabilmeleri ve KDV’sini indirebilmeleri, “ticari
kazancın elde edilmesi ve faaliyetin sürdürülmesi” için
yapılması gereken zorunlu bir kiralama olduğunu ispat
edebilmelerine başka bir anlatımla, vergi müfettişini
ikna edebilmelerine bağlı. Bu gibi durumlarda, olay
işletmenin faaliyet konusuna ve faaliyetini sürdürme
biçimine göre değerlendirilir.
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3. d
4. a
5. d

6. a

7. c

8. e
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10. e

Yanıtınız yanlış ise “Ticari Kazançlarda Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ticari Kazançlarda Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zirai Kazançlarda Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zirai Kazançlarda Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ücretlerde Vergileme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Serbest Meslek Kazançlarında Vergilendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Arazi satın alanların, bu arazinin alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde parsellenmesi (yani arsa hâline dönüşmesi) hâlinde, bu gayrimenkul 5 yıl içinde veya daha
sonra satıldığında ortaya çıkan kazanç, ticari kazanç
olarak vergiye tabi tutuluyor. Ancak, bu uygulama sadece satın alınan veya trampa yoluyla edinilen araziler için
geçerlidir. Ali’ye tarla miras kaldığından tarla satışından
doğan kazanç ticari kazanç kapsamında değildir.
Sıra Sizde 2
İşletmenin yaptırmış olduğu radyo reklamı ve İnternet
ücreti, ticari kazancın elde edilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması için yapılan giderler kapsamındadır. Bu nedenle bunlar kazanç tespitinde gider yazılabilir.
Sıra Sizde 3
Giderler açısından ticari kazanç ve zirai kazanç arasındaki en önemli farklılık, “öztüketimin” gider yazılabil-
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mesidir. Ticarî kazançta öztüketim gider kabul edilmez. Zirai kazançta ise çiftçinin işletmesinde ürettiği
ürünlerden kendisinin, eşinin ve velayet altında olan
çocuklarının yapmış oldukları tüketim hasılattan indirilebilmektedir.
Sıra Sizde 4
Serbest meslek faaliyetinin üç temel özelliği vardır.
Bunlardan ilki; faaliyetin mesleki bilgi ve uzmanlığa
dayanmasıdır. Serbest meslek faaliyetinde sermaye,
emek unsuruna göre ağırlık taşımaz. Faaliyetin ağırlığı
emektedir.
Serbest meslek faaliyetinin ikinci özelliği faaliyetin
bağımsız olarak sürdürülmesidir. Serbest meslek faaliyetinde mesleki bilgi ve uzmanlığa dayanan emeğin
bağımsız olarak (bir işverene bağlı olmaksızın) sunulması gerekir.
Serbest meslek faaliyetinin son özelliği ise faaliyetin
sürekli olarak yapılmasıdır. Süreklilik göstermeyen faaliyetler Gelir Vergisi Kanunu açısından “arızi kazanç”
olarak değerlendirilir.
Sıra Sizde 5
Yapılan bir ödemenin ücret olarak nitelendirilebilmesi
için üç özelliğe aynı anda sahip olması gerekir. Bunlar; hizmetin işverene tabi olarak verilmesi, hizmetin
bir işyerine bağlı olarak yapılması ve ödemenin hizmet
karşılığı yapılmasıdır.

Kızılot Ş., Taş M. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi, (4. Baskı) Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Kızılot Ş., Şenyüz D., Taş M., Dönmez R. (2008). Vergi
Hukuku, (3. Baskı), Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A. (2010). Vergi Hukuku,
Bursa: Ekin Kitabevi.
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VERGİ UYGULAMALARI

Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kira gelirlerinin nasıl vergilendirildiğini açıklayabilecek,
Menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini değerlendirebilecek,
Gelirin hangi durumlarda toplandığını analiz edebilecek,
Gelir vergisinin hesaplanmasını açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Gayrimenkul Sermaye İradı
• Konut İstisnası

• Menkul Sermaye İradı
• Gelir Vergisinin Tarhı

İçindekiler

Vergi Uygulamaları

Kira Gelirlerinde, Tasarruf
Araçlarında Vergilendirme
ve Gelir Vergisinde Beyan

• KİRA GELİRLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ
• TASARRUF ARAÇLARININ
VERGİLENDİRİLMESİ
• GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN
TARHI
• ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Kira Gelirlerinde, Tasarruf
Araçlarında Vergilendirme ve
Gelir Vergisinde Beyan
KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Kira gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda “gayrimenkul sermaye iradı” olarak nitelendirilmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı, “gayrimenkul” olarak kabul edilen
mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Gayrimenkul, Medeni Kanun’un 704. maddesinde “taşınmaz” terimiyle ifade
edilmiştir. Medeni Kanun’a göre; arazi, tapu sicilinde ayrı sayfaya bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen haklarla kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler
taşınmaz kapsamında yer almaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nda ise gayrimenkul kavramı Medeni Kanun’dan daha
kapsamlıdır. GVK’da gayrimenkul kavramı gelir getirme açısından ele alınmıştır.

Gayrimenkul Sermaye İradı Sağlayan Mal ve Haklar

Gelir Vergisi Kanunu’nun gayrimenkul sermaye iradı sağlayan mal ve hakları geniş ele alması nedeniyle bu mal ve haklarla ilgili kısa bilgiler verilecektir.
Çeşitli Gayrimenkuller: Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş
ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatları.
Voli Mahalleri ve Dalyanlar: Voli mahalleri; denizlerde, göllerde ve nehirlerde
balık avlamaya uygun doğal su alanlarıdır. Dalyanlar ise deniz, nehir ve göllerde
çeşitli engellerle balık avlamaya uygun hâle getirilmiş bulunan yerlerdir.
Gayrimenkullerin Mütemmim Cüzi ve Teferruatı: Gayrimenkullerin mütemmim cüzi (bütünleyici parça), teferruat (eklenti) ve tesisatı, demirbaş eşyası ve
döşemesi gayrimenkullerden ayrı kiraya verilirse bunlardan elde edilen kira da
gayrimenkul sermaye iradı sayılır.
Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar: Tapu siciline tescil edilen bağımsız,
devredilebilir ve süreklilik taşıyan hakların kiraya verilmesi hâlinde de elde edilen
gelir gayrimenkul sermaye iradıdır.
Sınai ve Ticari Haklar: Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira
beratı, alâmetifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model,
plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, gizli formül veya
üretim tekniğinin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.
Telif Hakları: Telif haklarının yaratıcıları (ölmüş olmaları hâlinde kanuni mirasçıları) dışındakiler tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

Gayrimenkul Sermaye
İradı: Gayrimenkul olarak
kabul edilen mal ve hakların
kiraya verilmesi karşılığında
elde edilen gelirler.
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Gemi ve Gemi Payları ile Yükleme ve Boşaltma Araçları: Motorlu olup olmadıklarına ve kapasitelerine bakılmaksızın gemi ve gemi payları ile denizde, gölde,
nehirlerde, garajlarda ve tren istasyonlarında yükleme ve boşaltma için kullanılan
her türlü motorlu araçların kiraya verilmesinde elde edilen gelirler gayrimenkul
sermaye iradı sayılır.
Motorlu Taşıt, Motorlu Araç, Makine ve Tesisat: Yük ve yolcu taşımaya yarayan
motorlu araçlar, çekme araçları, iş makineleri ile bunların tesisat ve eklentilerinin
kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.
Zirai Kazançtan Pay Alınması: Zirai faaliyette bilfiil katılmadan sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri (yarıcılık geliri) gayrimenkul sermaye iradı sayılır.
Vakıf Gelirlerinden Karşılıksız Alınan Paylar: Vakfedenin iradesine bağlı olarak
vakıf senedinde gösterilmesi koşuluyla bazı kişilere herhangi bir hizmet karşılığı
olmaksızın vakıf gelirinden verilen paylar da gayrimenkul sermaye iradıdır.

Gayrimenkul Sermaye İradında Elde Etme

Gayrimenkul tanımına giren mal ve haklar dolayısıyla gayrimenkul sermaye iradı
elde edilmiş sayılmak için söz konusu mal ve hakların sahibi olunması şart değildir. Gayrimenkulleri kiraya veren; sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri (fiilen kullananlar), irtifak hakkı sahipleri ve kiracıları tarafından kiraya verilmesi hâlinde
elde edilen gelirler, bu kişiler için gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme “tahsil esasına” bağlanmıştır. Aşağıdaki durumlar da tahsil kapsamına girmektedir:
• Bilgi verilmesi şartıyla adlarına, kamu kuruluşuna, icra dairesine, bankaya,
noter ve postaya para yatırılması,
• Kira alacağının başka bir kişiye temliki,
• Gayrimenkule yapılan harcamalar nedeniyle bedelsiz oturulması,
• Sağlanan başka menfaatler nedeniyle bedelsiz oturulması.
Geçmiş yıl kiralarının sonraki yıllarda ödenmesi hâlinde, bu kiralar ödemenin
yapıldığı yılda elde edilmiş kabul edilir. Gelecek yılların kiralarının peşin ödenmesi hâlinde ise her biri ait olduğu yılın kira geliri sayılır.
Kiralar genellikle nakit olarak tahsil edilir. Kiranın mal olarak tahsil edilmesi hâlinde mal olarak değerler “emsal bedelle” değerlendirilerek paraya çevrilir.
Kiranın döviz olarak ödenmesi hâlinde, ödeme gününün borsa rayici üzerinden
Türk Parasına çevrilir. Ayrıca, kiracıdan kira bedeli dışında alınan hava parası,
peştamallık gibi paraların da eklenmesi gerekir.
Kiraya veren tarafından kiracıdan kira bedeli dışındaki yakıt, asansör, temizlik gibi giderler karşılığında alınan paralar da hasılata eklenir. Kiracıdan güvence
amaçlı olarak alınan paraların (depozito) kira süresi sonunda geri verilmesi gerektiğinden hasılata eklenmesi gerekmez.
Gayrimenkul sermaye iradı nedir?

1
GVK kapsamında gayrimenkul sermaye iradı elde edilmesi, kişinin “özel malvarlığına dahil” mal ve hakları kiraya vermesi hâlinde söz konusu olmaktadır. Kişinin
ticari veya zirai işletmesine kayıtlı malların kiraya verilmesi hâlinde ticari veya zirai
kazanç söz konusu olmaktadır.
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Gayrimenkul Sermaye İradının Gerçek Usulde Tespiti

Gerçek usulde gayrimenkul sermaye iradında vergi matrahı, gayrimenkul olarak
nitelenen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen hasılattan gerçek giderlerin indirilmesi yoluyla tespit edilmektedir.
Gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin hasılattan düşebilecekleri giderler
aşağıda kısaca açıklanmıştır.
• Gayrimenkulün aydınlatma, ısıtma, su ve asansör gibi giderlerinin kiraya
veren (mal sahibi) tarafından ödenmesi hâlinde bu giderler hasılattan düşülür.
• Kiraya verilen mallar için yapılan kapıcı, bekçi, bahçıvan ve benzeri ödemelerin kiraya veren tarafından karşılanması hâlinde bu giderlerin de hasılattan düşülmesi mümkündür.
• Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri.
• Kiraya verenler tarafından kiraya verilen mal ve hak için ödenen vergi (emlak vergisi) resim, harç ile belediyelere ödenen harcamalara katılım payları.
• Kiraya verilen mal ve haklar için harcamaların borçlanılarak sağlanması hâlinde bunlar için ödenecek faizler ödendiği yılda gider olarak yazılır
(Banka kredisi ile ev alıp kiraya verenlerin ödedikleri faizler).
• Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar.
• Kiraya veren tarafından yapılan bakım ve onarım giderleri.
• Kiralamış oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar.
• Sahibi oldukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutlar
için ödedikleri kiralar.
• Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili sözleşmeye, kanuna veya ilama dayanarak ödenen şahsi kusurdan kaynaklanmayan zarar, ziyan ve tazminatlar.
• Konut olarak kiraya verilmek koşuluyla edinme yılından itibaren 5 yıl süre
ile iktisap bedelinin %5’i.

Gayrimenkul Sermaye İradının Götürü Gider Usulünde
Tespiti

Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler istemeleri hâlinde herhangi bir
belge gerekmeksizin hasılatın % 15’ini götürü gider olarak düşebilirler. Hakları
kiraya veren mükellefler bu usulden yararlanamazlar.
Haklarını kiraya verenler dışındaki mükellefler giderlerini hangi usule göre
belirleyeceklerine kendileri karar verirler. Ancak götürü gider usulünü seçen mükellefler bu usulü iki yıl üst üste uygulamadan gerçek usule geçemezler.
Götürü gider usulünü seçen mükellefler bu usulü iki yıl üst üste uygulamadan gerçek usule geçemezler.

Konut İstisnası

Konut istisnası, gayrimenkullerini kiraya veren mükelleflerden bazıları için söz
konusudur. İstisnanın uygulanabilmesi için gayrimenkulün “konut olarak” kiraya verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, diğer gelirleri nedeniyle ticari, zirai
ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelir
toplamı belirli bir sınırı aşanlar bu istisnadan yararlanamazlar.
Konut istisnası mutlak istisna olmayıp belirli bir parasal sınır için söz konusudur. İstisna uygulanması söz konusu olan konuta birden fazla kişinin ortak olması
hâlinde ortaklık payına bakılmaksızın istisna bütün ortaklar için ayrı ayrı uygulanır.
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İstisna miktarının üzerinde kira geliri elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi hâlinde, istisnadan yararlanılamaz.
Konut istisnasından yararlanan binalarda iradın tespit yöntemi olarak götürü
gider usulü seçilmişse hasılattan önce istisna düşülür. Daha sonra bulunacak miktar üzerinden götürü gider hesaplanır.
Konut istisnasından yararlanan binalarda iradın tespit yöntemi olarak gerçek
usul seçilmişse oranlama yapılarak istisnaya isabet eden gider bulunur. İstisnaya
isabet eden gider hasılattan düşülmez.

2

Avukatlık yapan A, Eskişehir’de bulunan evini öğrencilere kiraya vermiştir. A konut
istisnasından yararlanabilir mi?

Kira Gelirlerinde Vergi Kesintisi

Vergi sorumlularının faaliyetleriyle ilgili olarak yapmış oldukları kira ödemelerinden vergi kesintisi yapmaları ve bu kesintileri kanunen belirlenmiş sürelerde
bildirerek ödemeleri zorunludur. Örneğin, vergi sorumlusu durumunda olan birinci sınıf tüccarın oturduğu konuta yapmış olduğu kira ödemesi faaliyetiyle ilgili
olmadığından vergi kesintisi yapması söz konusu değildir. Ancak ticari faaliyetini
sürdürdüğü işyeri için yapılan kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.
Kiralanan mal veya hakların vergiye tabi bir işletmenin aktifinde kayıtlı olması
durumunda elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye iradı sayılmadığından buradaki esaslara göre kesinti yapılması söz konusu olmayacaktır. Burada sözü edilen
vergi kesintisi kişilerin özel mal varlığına dâhil mal ve hakların kiraya verilmesi
hâlinde söz konusudur.
Vergi kesintisi brüt kira bedelinin % 20’sidir. Kiranın “net” olarak kararlaştırılması hâlinde stopaj uygulanacak tutar, net kira tutarının 0,80 katsayısına bölünmesi yoluyla bulunacaktır.
Kira gelirleri elde edenler için beyanname düzenleme rehberine https://www.gib.
gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_KiraGeliriRehberi.
pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Menkul Sermaye İradı:
Sahibinin ticari, zirai veya
mesleki faaliyeti dışındaki
sermaye veya para ile temsil
edilen değerlerden oluşan
sermaye dolayısıyla elde
ettiği kâr payı, faiz ve benzeri
gelirler.

TASARRUF ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Tasarruf araçları olarak nitelendirilen menkul kıymetlerden sağlanan faiz, kar
payı ve benzeri gelirler menkul sermaye iradı olarak nitelendirilmektedir. Menkul
sermaye iradı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde; “sahibinin ticari, zirai
veya mesleki faaliyeti dışındaki sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden
oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan menkul sermaye iradının
iki önemli özelliği ortaya çıkmaktadır.
İlk olarak, iradı sağlayan değer kişinin “özel mal varlığına dahil” olmalıdır. İradı sağlayan değer vergiye tabi olan, örneğin bir ticari işletmenin mal varlığına
dahil olmamalıdır. İkincisi, yatırılan sermaye nakit para veya parayla temsil edilebilen değerlerden oluşmalıdır.
Menkul kıymetlerden sağlanan getirinin menkul sermaye iradı olarak değerlendirilebilmesi için sahibinin özel mal varlığına dahil olması gerekir. Bu bağlamda, bir
ticari işletmenin bankadaki parası dolayısıyla elde edilen faiz geliri menkul sermaye
iradı değil ticari kazançtır.
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Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler

Yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın bazı gelirler
menkul sermaye iradı sayılmaktadır.
Kâr Payları: Bu gruba; hisse senetlerinden, yatırım fonlarından elde edilen kâr
payları, limitet şirket ortaklarının kâr payları, iş ortaklıklarından ortakların elde
ettikleri kâr payları, adi komandit şirketlerde komanditer ortakların kâr payları,
kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine verilen
kâr payları, girmektedir.
Faizler: Bu gruba; her türlü tahvil faizleri, hazine bonoları ile Toplu Konut
İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymet gelirleri, her türlü alacak faizi, mevduat faizleri, repo ve ters repo gelirleri,
faizsiz bankacılık sisteminden elde edilen kar payları girmektedir.
Diğerleri: Bu gruba giren menkul sermaye iratları;
• Dar mükellef kurumların kurumlar vergisi düşülmüş kazançları,
• Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satış bedelleri,
• İştirak hisselerinin tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temlik bedelleri,
• Senetlerin iskonto edilmesi (kırdırılması) karşılığında alınan iskonto bedelleri,
• Tüzel kişiliğe sahip emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve
sigorta şirketleri tarafından on yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,
• Tüzel kişiliğe sahip emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve
sigorta şirketleri tarafından on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar
ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere
ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan
ödemeler.

Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme

Menkul sermaye iratlarında elde etme, edinilen gelirin hukuki ve ekonomik tasarruf olanağının doğmuş olmasına bağlanmıştır. Hukuki tasarruf, gelir sahibinin
gelir üzerinde talepte bulunma hakkını; ekonomik tasarruf ise ödemeyi yapacak
olan tarafından gelirin sahibinin emrine amade kılınmasını ifade eder. Bu bağlamda, bankada bulunan mevduat için faiz hesaplanması elde etme kapsamındadır.
Bu faizden mevduat sahibinin haberdar olması veya bu parayı çekmesi gerekmez.
Menkul sermaye iradında gelir ne zaman elde edilmiş sayılır?

Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

Menkul sermaye iratları genellikle stopaj yoluyla vergilendirilir. Menkul sermaye
iradı için beyanname verilmesinin gerektiği durumlarda; menkul sermaye iradının net tutarının tespiti; menkul kıymetlerin korunması için yapılan giderler (sigorta ettirilmesi, kiralık kasa gideri), iradın tahsil edilmesi için yapılan giderlerin
(vekalet gideri, komisyonlar), ödenen vergi ve harçlar (damga vergisi) için yapılan
giderlerin düşülmesi yoluyla yapılır.
Vergi sorumluları, menkul sermaye iradı elde eden hak sahiplerine ödeme yaparken GVK’nin 94. maddesinde belirtilen oranlarda kesinti yapmak ve kesintileri yapıldığı ayı izleyen ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilip vergi dairesine
ödenmek zorundadır.

3

54

Vergi Uygulamaları

Menkul sermaye iradı elde edenler için beyanname düzenleme rehberine https://
www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_menkulsermaye.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI

Gelir vergisi aksine hüküm olmadıkça mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunmaktadır. Bu kural gereğince mükelleflerin elde etmiş oldukları beyana tabi olan gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak bazı gelirler için beyanname verilmez, beyanname verilmesi hâlinde
bu gelirler beyannameye alınmaz.

Yıllık Beyannameye Dahil Edilmeyen Gelirler

Gelir vergisinin üniter yapısı nedeniyle bütün gelirlerin toplanması gerekmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle bazı gelirler için beyanname verilmesine gerek
bulunmamaktadır. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi hâlinde bu tür
gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
Tam mükellef durumunda olanların gelirleri belirli özelliklere sahip; ücret,
menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer bazı gelirlerden
biri veya bir kaçından oluşursa bunlar için yıllık beyanname verilmez. Tam
mükellef durumunda bulunan kişinin başka kazanç ve iratları için beyanname
vermesi hâlinde bunlar beyannameye dahil edilmez. Aşağıda bunlara kısaca
değinilmektedir.

Tek İşverenden Alınan Ücretler
Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için T600.000)
aşmayan ücretler için beyanname verilmez. Başka gelirleri dolayısıyla beyanname
verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmez.
Birden Fazla İşverenden Alınan Bazı Ücretler
Ücretin birden fazla işverenden elde edilmesi hâlinde; ücret gelirlerinin hepsinden
vergi kesintisi yapılmış olması şartıyla, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı
için T49.000) geçmemesi hâlinde bu ücretler için de beyanname verilmez. Hangi
işverenin birinci işveren olduğunu (hangi ücret gelirinin dikkate alınmayacağını) ücretli kendisi belirlemektedir. Başka gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi
hâlinde de bu tür ücretler beyannameye yazılmaz.
Stopaj Usulündeki Zirai Kazançlar
Zirai kazançları nedeniyle stopaj usulüne tabi olan çiftçiler, elde etmiş oldukları
kazanç tutarı ne olursa olsun zirai kazançları için beyanname vermezler. Diğer
kazançları için beyanname vermelerinin gerekmesi hâlinde stopaj yoluyla vergisi
ödenmiş zirai kazançlarını beyannameye dahil etmezler.
İstisna Sınırları İçinde Kalan Gelirler
İstisna sınırları içinde kalan gelirler için beyanname verilmez. Örneğin, elde edilen kira geliri toplamının konut istisnası sınırını aşmaması hâlinde (konut istisnasından yararlanma şartlarını taşıyanlar için) beyanname verilmesine gerek yoktur.
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Belirli Parasal Sınırı Aşmayan Bazı Gelirler
İstisna kapsamında olmayan ve üzerinden vergi kesintisi yapılmayan menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları toplamının belirlenmiş tutarı (2020 yılı için T2.600)
aşmaması hâlinde bunlar için de beyanname verilmesine gerek yoktur.
Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Yaptığı Bazı Ödemeler
Tüzel kişiliğe sahip emekli sandıklarından, yardım sandıklarından, emeklilik ve
sigorta şirketlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlara yapılan ödemeler için de beyanname verilmesi gerekmez.
Kesintisi Yapılmış Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratları
Üzerinden vergi kesintisi yapılmış olması şartıyla menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ve diğer gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için T49.000) aşmaması hâlinde bunlar için beyanname verilmez.

Vergi Matrahının Belirlenmesi

Yıllık beyannameyle bildirilmesi gereken gelirlerin safi toplamının bulunmasından sonra bu toplamdan da bazı indirimler düşülerek vergi matrahına ulaşılır.
Vergi matrahına ulaşmak için gelirlerin safi toplamından düşülebilecekler aşağıda
kısaca açıklanmıştır.

Zararlar
Gelir vergisinin üniter yapısı nedeniyle gelir kaynaklarından bazıları için zarar söz konusu olması hâlinde bu zararların diğer kaynaklardan elde edilen
kazanç ve iratlardan indirilmesi mümkündür. Bu konuda bazı kısıtlamalar
bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, diğer kazanç ve iratlarda meydana gelen zararların diğer gelir
unsurlarından düşülememesidir. Bu kısıtlama tek yönlü çalışmaktadır. Yani, diğer
gelir unsurlarının zararının diğer kazanç ve iratlarda meydana gelen kazançtan
düşülmesi mümkündür.
İkinci kısıtlama, zarar tanımı konusundadır. Menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarında sermayede meydana gelen eksilmeler zarar tanımı dışındadır. Dolayısıyla gider fazlalığı nedeniyle oluşan zarar hariç olmak üzere menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında sermayede oluşan eksilmelerin düşülmesi mümkün
değildir.
Son kısıtlama ise yukarıda açıklanan kısıtlamalar saklı olmak üzere zararın
düşülebileceği süre ile ilgilidir. Ortaya çıkan zararların ilgili yılda düşülmesinin
mümkün olmaması nedeniyle ilerideki yıllarda düşülmesi süreyle sınırlandırılmıştır. Buna göre, doğduğu yılı izleyen 5 yılda indirilmeyen zararın daha sonra
indirilmesi mümkün değildir.
Özel Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları
Bireysel emeklilik sisteminde beyan edilen gelirin % 10’unu, bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigortalarında % 5’ini geçmemek ve her durumda asgari ücretin
yıllık brüt tutarını aşmamak koşuluyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, engellilik, analık, doğum, tahsil ve buna benzeyen şahıs sigorta primleri beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri
5510 sayılı Kanun gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna gelirin elde edildiği yılda
ödenen giriş ve sigorta primleri belgelenmesi koşuluyla gider olarak yazılabilir.
Mükellef gelir unsurlarının safi tutarına ulaşırken ödemiş olduğu SGK primlerini
gider kaydetmemişse bunları daha sonra indirmesi mümkündür.
Bağış ve Yardımlar
Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyelere, köylere ve kamuya yararlı derneklere ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların; beyan edilen gelirin % 5’ini
(kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’unu) aşmayan kısmı gelirden indirilir.
Yapılan bağışın sınırı aşması hâlinde aşan kısmı indirilemez ve izleyen yıllara
devredilemez.
Bazı bağışların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamının vergiye
tabi gelirden düşülmesi mümkündür. Bunlara aşağıda kısaca değinilecektir.
• Genel bütçe ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve
köylere bağışladıkları okul ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde
elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu çocuk yuvası,
yetiştirme yurdu, huzurevi, bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yaptıkları harcamaların veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yaptıkları her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yaptıkları her türlü nakdi ve ayni bağış ve
yardımlar,
• Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler,
kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen
veya desteklenmesi uygun görülen;
- Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası
organizasyonların gerçekleştirilmesine yönelik,
- Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi
ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve
bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel
veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının
sağlanmasına yönelik,
- Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına yönelik,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine yönelik,
- Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına yönelik,
- Yurt dışındaki taşımaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması
veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına yönelik,
- Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına yönelik,
- 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar,
çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve
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Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik,
Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel
el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma,
eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması,
bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına
yönelik,
Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera
bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin
yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına yönelik harcamalar ile
bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımlar,
Fakirlere yardım amacıyla “gıda ve yardım bankacılığı” faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı,
İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Kızılay Derneğine makbuz
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı,
Spora destek amacıyla yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor dalları
için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si).
Cumhurbaşkanınca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.

Engellilik İndirimi
Basit usulde vergilendirilen hizmet erbabı ile serbest meslek erbaplarının engelli
olması hâlinde ayrıca engellilik indirimi de düşülür. Sadece serbest meslek erbaplarına özgü olmak üzere bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de engellilik
indirimi düşülebilir.
Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla; mükellefin kendisi, eş ve küçük çocuklarına ilişkin
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirebilir.
Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %
100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi” gelirden düşülür.

Gelir Vergisinin Tarhı

Beyanname ile bildirilen gelirlerden yukarıda sayılan indirimlerin yapılması
yoluyla gelir vergisi matrahına ulaşılır. Vergi matrahına ulaşılmasının ardından
verginin hesaplanması (tarhı) yapılacaktır. Verginin tarhı vergi matrahına vergi
tarifesinin uygulanması suretiyle gerçekleştirilir.
Gelir vergisi tarifesi artan oranlı olarak düzenlenmiştir. Artan oranlı tarifede
ilk dilimden başlayarak vergi matrahı ile tarife ilişkilendirilmektedir.
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Ödenecek Verginin Bulunması

Yapılan tarh işlemi sonucu bulunan gelir vergisi, “hesaplanan gelir vergisidir”.
Hesaplanan vergiden, önceden ödenmiş bazı vergiler düşülerek ödenecek vergiye
ulaşılır. Söz konusu vergiler aşağıda başlıklar hâlinde açıklanmaktadır.

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler
İki ülke arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması olmaması hâlinde tam mükellefiyete tabi kişiler yıllık beyannamelerine yabancı ülkelerden elde ettikleri gelirlerini de eklemek zorundadır. Böyle bir durumda, Türkiye içinden ve yabancı
ülkelerden elde edilen gelir toplamı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yabancı ülkelerde ödenen gelir vergisi düşülür.
Yabancı ülkelerde ödenen gelir vergisinin Türkiye’de hesaplanan gelir vergisinden düşülebilmesi için bunların yetkili makamlardan alınacak belgelerle ispatlanması gerekmektedir. Ayrıca, yabancı ülkelerde ödenen vergilerin düşülmesi
bağlamında bir kısıtlama bulunmaktadır. Bu kısıtlamaya göre; yabancı ülkelerde
elde edilen ve Türkiye’de beyan edilen gelirlerin toplam gelire katkı oranına isabet
eden vergi düşülebilecektir. Bu hesaplamayı yapmak için önce yabancı ülkelerde
elde edilen ve beyannameye alınan gelirlerin mükellefin toplam gelirleri içindeki
oranı bulunacaktır.
Örneğin, mükellefin Türkiye’den elde edilen gelirleri T120.000, yabancı ülkelerden elde ettiği ve beyan ettiği gelir toplamının T80.000 olması hâlinde önce
toplam gelir olan T200.000 içinde yabancı ülkelerden elde edilen T80.000’nin oranı bulunacaktır. Hesaplama yapıldığında yabancı ülkelerden elde edilen gelirin
toplam gelir içindeki payının % 40 olduğu görülmektedir.
İkinci aşamada toplam gelir üzerinden Türkiye’de hesaplanan gelir vergisi bulunacaktır. Hesaplanan vergi ile yabancı ülkeden elde edilen gelirin toplam gelir
içindeki payı (% 40) oranlanacaktır. Bu oranlama sonucunda bulunacak değer,
yabancı ülkelerde ödenen vergilerle ilgili düşebilme sınırını göstermektedir. Sınırın altında vergi ödenmesi hâlinde düşülebilecek miktar, fiilen ödenen miktar
olacaktır.
Geçici Vergi
Mükellefler tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, beyan edilen gelirin ilgili bulunduğu yıla ait ödenen geçici
vergi indirilir. Ödenmiş olan geçici verginin beyanname üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden fazla olması hâlinde, fazlalık mükellefin diğer vergi borçlarına
mahsup edilir. Mahsup sonrası da fazlalık bulunması hâlinde o yılın sonuna kadar
başvurulması hâlinde iade edilir.
Ticari kazancını gerçek usulde tespit eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile
serbest meslek kazancını gerçek usulde tespit eden serbest meslek erbapları geçici
vergiye tabidir.
Kanun geçici vergi dönemlerini altışar aylık dönemler olarak belirlemiştir.
Ancak dönem belirlemesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Cumhurbaşkanı kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak geçici vergi dönemlerini üçer
aylık dönemler olarak belirlemiştir.
Geçici vergi matrahı yıl içindeki üçer aylık dönemler itibarıyla belirlenmektedir. Bu belirleme yapılırken cari yıl içindeki önceki dönem sonuçları da dikkate
alınacaktır. Örneğin, ikinci üç aylık dönemin geçici vergisi hesaplanırken birinci
üç aylık dönemin sonuçları da dikkate alınacaktır.
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Geçici vergi oranı, gelir vergisi tarifesinde yer alan ilk gelir dilimindeki
oran (% 15) olarak belirlenmiştir. Dönemler itibarıyla tespit edilen matraha
bu oran uygulanarak geçici vergi hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan
geçici vergiden önceki dönem ödenen geçici vergi düşülmekte ve arta kalan
kısım ödenmektedir.
Geçici vergiden yıl içinde yapılan vergi kesintileri (yıllara yaygın inşaat ve
onarma işlerinden yapılanlar hariç) döneme ait geçici vergi tutarından indirilebilir. İndirilemeyen kısım izleyen dönem geçici vergilerinden indirilir.
Üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanan geçici vergi dönemi izleyen ikinci
ayın 17. günü akşamına kadar beyan edilir ve aynı günün akşamına kadar ödenir.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
Beyan edilen kazanç üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş olan vergiler de hesaplanan gelir vergisinden düşülür. Ancak, vergi kesintisi yapılmış olan gelir kaleminin
beyannameye alınmaması hâlinde bunlar üzerinden ödenen vergi kesintilerinin
düşülmesi söz konusu değildir.
Ticari ve mesleki kazançları üzerinden geçici vergi ödeyen mükelleflerin, ödenecek geçici vergiyi bulurken vergi kesintilerini düşmüş olduğu durumda, düşülmüş olan vergi kesintilerinin tekrar düşülmesi de söz konusu değildir.

Beyannamenin Verilmesi ve Ödeme

Geliri “sadece” basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler
bu kazançlarını ait olduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının sonuna kadar beyan edeceklerdir. Bu mükelleflerin beyana tabi başka gelirlerinin de bulunması hâlinde
diğer mükellefler için belirlenen sürede beyanname verilecektir. Diğer mükellefler
vergiye tabi gelirlerini ait olduğu yılı izleyen yılın Mart ayının sonuna kadar beyan
edeceklerdir.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin beyanname işin bittiği takvim
yılını izleyen yılın Mart ayının 15’ine kadar verilir.
Beyanname verme süresinin sonu tatile rastlarsa beyanname verme süresi tatili izleyen ilk iş gününe uzar.
Gelir Vergisi Kanunu, tarha yetkili vergi dairesini (beyannamenin verileceği
vergi dairesi) mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesi olarak
belirtilmiştir. İşyeri ve ikametgâhları ayrı vergi dairelerinin görev bölgesinde bulunan mükelleflerin beyannamelerini, uygun görülmesi ve mükellefe önceden
bildirilmesi koşuluyla işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine vermeleri mümkündür.
Mükelleflere kolaylık sağlamak üzere, beyanname üzerinden tahakkuk eden
gelir vergisinin taksitler hâlinde ödenmesi kabul edilmiştir.
Buna göre, Şubat ayında beyan edilen gelirler üzerinden tahakkuk eden gelir
vergisinin ilk taksiti Şubat ayında, ikinci taksiti Haziranda ödenir. Mart ayında
beyan edilen gelirler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin ilk taksiti Mart
ayında, ikinci taksiti Temmuz ayında ödenir. Son ödeme gününün resmî tatile
rastlaması hâlinde ödeme günü ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar uzar.
Ticari kazancı dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen T, gelir vergisi beyannamesini ne zaman verecektir? Ödemesi gereken vergiyi ne zaman ödemelidir?

Beyannamenin Verileceği
Yer: Gelir vergisi beyannamesi
mükelleflerin yerleşim
yerlerinin (ikametgâhlarının)
bulunduğu yer vergi dairesine
verilir. İşyeri ve yerleşim
yeri ayrı vergi dairelerinin
görev bölgesinde bulunan
mükellefler, başvurularının
uygun görülmesi koşuluyla
işyerinin bağlı bulunduğu
vergi dairesine beyanname
verebilirler.
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Örnek beyanname formlarına https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/beyanname-formlari-bildirimler adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Örnek 1: Mükellef B sahibi olduğu konutun kira geliri olarak 2020 yılında toplam T10.000 kira geliri elde etmiştir. Mükellefin bu konuta ilişkin belgeli giderleri
T5.000’dir.
Soru: İlk defa beyanname verecek olan ve başka geliri olmayan B’nin konut
kira gelirini hangi usulde tespit etmesi daha avantajlıdır?
Açıklama ve Çözüm: Kira geliri elde edenler vergiye tabi gelirlerini tespit
ederken gerçek usul ve götürü gider usulünden dilediğini seçebilirler. Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki yıl bu yöntemi uygulamadan gider tespit yöntemini değiştiremezler. Mükellef ilk kez beyanname vereceğinden istediği yöntemi
seçebilir. Mükellefin başka geliri olmadığından konut istisnasından da yararlanmaktadır. 2020 yılı istisna tutarı T6.600’dir. İstisnanın uygulandığı hallerde istisnaya isabet eden gider düşülmez.
Gerçek usul seçildiğinde T10.000 hasılattan istisna tutarı olan T6.600 düşülür.
Kalan T3.400’den giderlerin istisnaya isabet eden kısmı olan T3.300 düşülemez.
Düşülebilecek olan gider 5.000 - 3.300 = T1.700’dir. Bu durumda kalan T3.400’den
₺1.700’lik gider düşüldüğünde T1.700’lik vergi matrahına ulaşılır.
Götürü gider usulü seçildiğinde 10.000 hasılattan istisna tutarı olan
T6.600 düşülür. Kalan T3.400'nin %15'i ( T510) götürü gider olarak düşüldüğünde T2.890'lik vergi matrahına ulaşılır. Burada önce istisnayı düşüp kalan
miktar üzerinden götürü gider hesaplayarak istisnaya isabet eden gider düşülmemiştir.
Bu duruma göre, mükellef B’nin gerçek gider usulünü seçmesi daha avantajlıdır.
Örnek 2: Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan A, ticari işletmesine kayıtlı evini kiraya vermiştir.
Soru 1: A, buradan elde ettiği gelir dolayısıyla konut istisnasından yararlanabilir mi?
Soru 2: Söz konusu ev ticari işletmeye kayıtlı olmasaydı cevabınız ne olurdu?
Açıklama ve Çözüm: Konut istisnası, gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için öngörülmüş bir istisnadır. Ticari işletmeye kayıtlı evin kiraya verilmesi
hâlinde ticari kazanç elde edilmektedir. Bu nedenle konut istisnası söz konusu
olamaz.
Ev işletmeye kayıtlı olmasaydı elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı
olurdu. Ancak yine de A, ticari kazancı dolayısıyla gerçek usulde vergiye tabi olduğundan konut istisnasından yararlanamazdı.
Örnek 3: Özel sektöre ait bir fabrikada mühendis olarak çalışan M, buradan
yıllık brüt T60.000 ücret elde etmiştir. M ayrıca, hafta sonları başka bir işyerinde
çalışmaktadır. M, buradan yıllık brüt T20.000 ücret elde etmiştir.
Soru 1: Yukarıdaki verilere göre M beyanname vermek zorunda mıdır?
Soru 2: M’nin ikinci işverenden aldığı ücret T20.000 yerine T50.000 olsaydı
cevabınız ne olurdu?
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Açıklama ve Çözüm: Birden fazla işverenden ücret alanların birinci işveren
dışındaki işverenlerden elde ettikleri ücretlerin toplamı 2020 yılında T49.000’yi
aşmaması hâlinde beyanname verme zorunlulukları yoktur. Bu durumda M’nin
birinci işverenden aldığı T60.000’lik ücret dikkate alınmaz. İkinci işverenden aldığı ücretin yıllık brüt tutarı T49.000’yi aşmadığı için M beyanname vermek zorunda değildir.
M’nin ikinci işverenden aldığı ücretin brüt tutarının T50.000 olması hâlinde
bu tutar T49.000’yi aştığından beyanname vermek zorunda olacaktı. Bu beyannamede her iki işverenden alınan ücretler yer alacaktı.
Örnek 4: Ticari kazancı dolayısıyla beyanname veren mükellef V’nin 2020 yılı
net ticari kazancı (vergi matrahı) T50.000’dir.
Soru: Mükellef V’nin gelir vergisini hesaplayınız.
Açıklama ve Çözüm: V’nin vergi matrahına 2020 yılı gelir vergisi tarifesi uygulandığında; T50.000’lik vergi matrahının T49.000’si için T8.700, kalan T1.000’si
için ise %27 oranı uygulanarak T270 olmak üzere toplam T8.970 (8.700 + 270)gelir
vergisi hesaplanacaktır.
2020 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)
T22.000’ye kadar

%15

T49.000’nin

T22.000’si için     

T3.300, fazlası

%20

T120.000’nin

T49.000’si için     

T8.700, fazlası

%27

T600.000’nin

T120.000’si için      T27.870, fazlası

T600.000 ’den fazlasının

T600.000 ’si için

T195.870, fazlası

%35
%40
oranında vergilendirilir

Örnek 5: Mükellef A, 2020 yılında T20.000 net ticari kazanç, T19.000 ücret
geliri ve işletmesine kayıtlı olmayan işyerinden brüt T50.000 işyeri kira geliri elde
etmiştir. A yıl içinde ticari kazancı üzerinden T2.000 geçici vergi ödemiştir.
Soru 1: Mükellef A beyanname verecek midir? Beyanname vermesi hâlinde
beyannamede hangi gelir unsurları yer alacaktır?
Soru 2: Mükellefin beyannamesi üzerinden ne kadar gelir vergisi hesaplanacaktır?
Soru 3: Mükellef A mahsuplar sonrası ne kadar gelir vergisi ödeyecektir?
Açıklama ve Çözüm:
1. A, ticari kazancı dolayısıyla gerçek usulde vergiye tabi olduğundan zarar etse
bile beyanname verecektir. A’nın almış olduğu ücret geliri T49.000’lik sınırı
aşmadığı için beyannameye alınmayacak işyeri kira geliri ise T49.000’lik
sınırı aştığından beyannameye alınacaktır. Sonuç olarak A vereceği beyannamede ticari kazancı ile işyeri kira gelirine yer verecektir.
2. A’nın işyeri kira gelirinin net tutarının götürü gider usulüne göre belirlediğimizde; T50.000'lik hasılattan %15 götürü gider (T7.500) düşülecektir.
Böylece işyeri kira gelirinin net tutarı T42.500 (50.000 - 7.500) olacaktır.
Bu tutar ile T20.000'lik net ticari kazanç toplandığında A'nın vergi matrahı T62.500 olarak belirlenecektir. 2020 yılı tarifesine göre T62.500'nin
T49.000'si için T8.700, kalan T13.500 için %27 oranını uygulayarak T3.645
olmak üzere toplam T12.345 gelir vergisi hesaplanacaktır.
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3. Ödenecek verginin bulunabilmesi için hesaplanan vergiden beyannameye aldığımız işyeri kira gelirinden yıl içinde stopaj yoluyla kesilen vergileri
ve ticari kazançtan alınmış olan geçici verginin düşülmesi gerekmektedir. İşyeri kira gelirinden yıl içinde (50.000 x % 20) T10.000 vergi kesintisi yapılmıştır. Bu T10.000 ile T2.000’lik geçici vergi toplandığında bulunan T12.000, hesaplanan gelir vergisinden indirilecektir. Sonuç olarak A,
(12.345 - 12.000) T345 gelir vergisi ödeyecektir.
Vergi kanunlarında yer alan parasal değerlerin büyük bir bölümü her yıl değişmektedir. https://yaklasim.com/BookList.aspx?AnnouncementCategoryId=8 linkinden
güncel değerlere ulaşabilirsiniz.
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Özet
1

2

Kira gelirlerinin nasıl vergilendirildiğini açıklamak
Kişinin özel mal varlığına dâhil gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gerçek usule veya götürü gider usulüne göre tespit
edilerek net irada ulaşılır. Hakları kiraya verenler götürü gider usulünü kullanmazlar. Götürü
gider usulünü seçen mükellefler bu usulü iki yıl
üst üste uygulamadan gerçek usule geçemezler.
Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri konut olarak
kiraya verenler için konut istisnası uygulanmaktadır. Bu istisnadan gerçek usulde ticari, zirai
ve mesleki kazanç elde edenler yararlanamaz.
Konut istisnasından yararlananlar, gayrimenkul
sermaye iradının net tutarını belirlerken istisnaya isabet eden gideri düşemezler.
Menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini değerlendirmek
Menkul sermaye iratları genellikle stopaj yoluyla vergilendirilir. Vergi sorumluları, menkul
sermaye iradı elde eden hak sahiplerine ödeme
yaparken Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen oranlarda kesinti yapmak ve kesintileri yapıldığı ayı izleyen ayın 26. günü akşamına kadar beyan edip, vergi dairesine ödemek
zorundadır.

3

4

Gelirin hangi durumlarda toplandığını analiz etmek
Gelir vergisinin üniter yapıda olması nedeniyle,
aksi belirtilmedikçe mükelleflerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirler beyannamede toplanır ve vergi bu toplam üzerinden hesaplanır.
Ancak, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle
vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
(2020 yılı için T600.000) aşmayan ücretler, parasal sınırı aşmayan birden fazla işverenden alınan
ücretler ile vergisi kaynakta kesilmiş menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ve istisna hadleri
içinde kalan kazanç ve iratların beyannameye
alınmasına gerek yoktur.
Gelir vergisinin hesaplanmasını açıklamak
Mükelleflerin beyannameye aldıkları gelir unsurlarının net tutarlarının toplamı bulunarak
gelir vergisi matrahına ulaşılır. Bu şekilde bulunan matraha gelirin elde edildiği yıl için belirlenmiş vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır. Hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde
stopaj yoluyla ödenen vergiler, yabancı ülkelerde
ödenen vergiler ve geçici vergi düşülerek ödenecek vergi bulunur.
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Kendimizi Sınayalım
1. Toptan sebze ticareti yapan T, işletmesinin aktifinde kayıtlı olan evi öğrencilere kiraya vermiştir. T’nin
elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
a. Menkul sermaye iradı
b. Ticari kazanç
c. Gayrimenkul sermaye iradı
d. Diğer kazanç ve irat
e. Mesleki kazanç

6. Aşağıdakilerden hangisi yıllık beyanname ile bildirilmek zorundadır?
a. Tek işverenden alınan T60.000’lik ücret
b. T25.000’lik telif kazancı
c. T15.000’lik işyeri kira geliri
d. Gerçek usulde ticari faaliyet nedeniyle ortaya
çıkan T10.000’lik zarar
e. Üzerinden kesinti yapılmamış T1.000 faiz geliri

2. Sahibi bulunduğu gayrimenkulünü konut olarak
kiraya veren emekli devlet memuru A, 2020 yılında
brüt T8.000 kira geliri elde etmiştir. Götürü gider usulünü seçen A’nın T6.600’lik konut istisnası uygulanarak
bulunacak vergi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. T1.000
b. T1.190
c. T1.500
d. T2.000
e. T2.400

7. Avukat olan S, bu faaliyetinden T200.000 kazanç
elde etmiştir. Ayrıca sahibi bulunduğu konutunu kiraya veren S, konutundan yıllık brüt T20.000 kira geliri
elde etmiştir. S’nin gelir vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. T200.000
b. T220.000
c. T212.900
d. T212.200
e. T217.000

3. Gerçek usulde vergiye tabi olan B, işletmenin kasasındaki parayı bankaya yatırmış ve faiz geliri elde
etmiştir. Elde edilen bu faiz geliri hangi gelir unsuru
kapsamındadır?
a. Menkul sermaye iradı
b. Gayrimenkul sermaye iradı
c. İştirak hissesi
d. Ticari kazanç
e. Spekülatif kazanç

8. Emekli olan C konutundan yıllık brüt T10.000 kira
geliri elde etmektedir. Gerçek usulü seçen C konutu
için T4.000 belgeli gider yapmıştır. C gelir vergisi matrahına ulaşırken düşebileceği gider ne kadardır?
a. T1.360
b. T2.400
c. T2.100
d. T5.600
e. T2.795

4. İşyeri kiralamalarında uygulanan stopaj oranı kaçtır?
a. % 10
b. % 15
c. % 17
d. % 25
e. % 20

9. Mükellef M’nin beyannamesine dahil ettiği gelirler
toplamı T121.000’dir. Bu matrah üzerinden ne kadar
gelir vergisi hesaplanır?
a. T28.350
b. T27.870
c. T28.220
d. T16.200
e. T21.785

5. Vergiye tabi kazançlar toplamının (vergi matrahının) T55.000 olması hâlinde bu tutar üzerinden ne kadar gelir vergisi hesaplanır?
a. T10.260
b. T7.600
c. T10.320
d. T5.700
e. T9.275

10. Senetlerin iskonto edilmesi (kırdırılması) karşılığında alınan iskonto bedelleri aşağıdaki gelir unsurularından hangisi kapsamındadır?
a. Gelir tanımına girmez
b. Değer artış kazancı
c. Gayrimenkul sermaye iradı
d. Ticari Kazanç
e. Menkul sermaye iradı

3. Ünite - Kira Gelirlerinde, Tasarruf Araçlarında Vergilendirme ve Gelir Vergisinde Beyan

65

Yaşamın İçinden
DANIŞTAY 4. DAİRESİ
Tarih: 08.04.2010
Esas No: 2009/5053
Karar No: 2010/1965
ÖZET: Kiralama bedeli olarak kabulüne hukuken imkan bulunmayan ve kanunda gayrimenkul sermaye
iradı olarak tanımlanmayan intifa hakkı tesisine ilişkin
bedelin tevkifat yapma zorunluluğu bulunan ödemeler
arasında yer almaması nedeniyle dava konusu tarhiyatta hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle vergi ve
cezanın kaldırılmasına karar verilmesi isabetlidir.
İstemin Özeti: Davacı şirketin, bir kısım akaryakıt istasyonlarının faaliyet gösterdiği taşınmazlar üzerinde
intifa hakkı kurulması nedeniyle ödediği bedellerin
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5-a maddesi uyarınca gelir (stopaj) vergisine tabi olduğu ileri sürülerek
2007/11. dönemi için adına ikmalen salınan gelir (stopaj) vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması
istemiyle dava açılmıştır.
KARAR: Vergi Mahkemesi; 193 sayılı Gelir vergisi
Kanunu’nun gayrimenkul sermaye iradını tanımlayan
70. maddesinde; arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahil) maden
suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları ve bunların mütemmim cüzi ve teferruatının sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya
kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen
iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğunun belirtildiği, dosya içeriğinden, davacı işlemlerinin gelir (stopaj)
vergisi yönünden incelenmesi sonucu düzenlenen raporda; davacı şirketin bir kısım akaryakıt istasyonlarının faaliyet gösterdiği taşınmazlar üzerinde intifa hakkı
kurulmasından dolayı ödeme yapması nedeniyle intifa
hakkı bedelinin kiralama bedeli gibi değerlendirilmesi
ve bu nedenle gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği
belirtilerek dava konusu ikmalen tarhiyatın yapıldığının
anlaşıldığı, ancak, intifa hakkı mal ve haklar üzerinde
sahibine tam yararlanma yetkisi sağlayan ve taşınmazlar
üzerinde tesis edilebilmesi için tapu kütüğüne tescili zorunlu ve kurucu nitelikte olan, herkese karşı ileri sürülebilen ve Türk Medeni Kanunu’nda yer alan sınırlı ayni
haklardan olmasına karşın kiralamanın ise, kiralayana,
ödeyeceği belli bir bedel karşılığında, belirli bir sürede,
belirli bir şeyin veya hakkın kullanılmasını sağlayan
ve taraflarca birbirine karşı ileri sürülebilen, Borçlar
Kanunu’na ya da Gayrimenkul Kiralamaları Hakkında
Kanun hükümlerine göre tesis edilen şahsi bir hak ol-

duğu, bu itibarla, intifa hakkı tesis ile kiralama işleminin
kuruluşundan sona ermesine kadar tesisi, taraflara konusu üzerinde tanıdığı haklar ve yüklediği borçlar, sona
erme biçim ve şartları, üçüncü kişilerle ilişkisi yönünden
doğurduğu sonuçları, akde uygulanacak hükümleri ile
birbirinden tamamen farklı olması nedeniyle intifa hakkı tesis işleminin bir kiralama işlemi olarak değerlendirilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı, öte yandan,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemede de, sözü edilen mal ve haklar üzerinde sahipleri,
zilyetleri, intifa hakkı sahipleri tarafından yapılan kiralama işlemleri denilmek suretiyle esasında intifa hakkı
ile kiralama işleminin farklı olarak değerlendirilerek
intifa hakkının kiralama olarak nitelendirilmeyip intifa
hakkı sahibinin bu hakkın konusu olan şeyi başkasına
kiralamasının gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlandığının görüldüğü, bununla birlikte, yasada intifa
hakkı bedelinin gayrimenkul sermaye iratları arasında
sayılmaması nedeniyle intifa hakkı bedelinin bir nevi
kiralama bedeli olarak kabulü gerektiği belirtilerek kıyas
yoluyla vergilendirme yapılmasının vergilerin yasallığı ilkesi gereğince hukuka aykırı olduğu, bu durumda;
kiralama bedeli olarak kabulüne hukuken imkan bulunmayan ve kanunda gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmayan intifa hakkı tesisine ilişkin bedelin
tevkifat yapma zorunluluğu bulunan ödemeler arasında
yer almaması nedeniyle dava konusu tarhiyatta hukuka
uyarlık görülmediği gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı idare tarhiyatın hukuka uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını
istemektedir.
Davacı şirketin, bir kısım akaryakıt istasyonlarının
faaliyet gösterdiği taşınmazlar üzerinde intifa hakkı
kurulması nedeniyle ödediği bedellerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5-a maddesi uyarınca gelir (stopaj)
vergisine tabi olduğu ileri sürülerek 2007/11. dönemi
için adına ikmalen salınan gelir (stopaj) vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasını kaldıran Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
Davalı idarenin vergi aslına ilişkin olarak ileri sürdüğü iddialar mahkeme kararının dayandığı gerekçeler
karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak
durumda görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin vergi aslı hakkındaki temyiz isteminin reddine ve Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, 08.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
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Okuma Parçası

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Beyanname ver üste para al
Şükrü KIZILOT Hürriyet Gazetesi 10.03.2011
MART ayında gelir vergisi beyannamesi verenler, tahakkuk eden verginin birinci taksitini de ay sonuna kadar ödemek zorundalar. Ancak, “herkes mutlaka vergi
ödeyecek” diye bir olay yok. Bazı mükellefler de üste
para, yani “vergi iadesi” alacaklar.
ŞİRKET ORTAKLARI
Anonim ya da Limited şirket ortakları, şirket kâr dağıttığında belli bir gelir elde ediyorlar. Kâr dağıtımı nedeniyle elde edilen gelir;
- Anonim şirket ortağı gerçek kişi yönünden “temettü”
- Limited şirket ortağı yönünden “kâr payı” geliri
oluyor. Bu aşamada;
1. Şirketin, ortağı olan gerçek kişilere kâr dağıtımı
“yüzde 15 oranında stopaja” yani vergi kesintisine
tabi tutuluyor.
2. Gerçek kişi ortak, payına düşen kâr payı ya da temettünün gayrisafi tutarı (yani stopaj yapılmadan
önceki tutarı), 44 bin lirayı aşmışsa, yarısını beyan
ediyor (Gelir Vergisi Kanunu’nun 22. maddesine
göre, kâr payı veya temettünün yarısı, gelir vergisinden müstesna tutuluyor).
3. Gelirin yarısı beyan ediliyor ama daha önce dağıtılan kârın tamamı üzerinden yüzde 15 vergi kesiliyor. Hesaplanan gelir vergisinden, yüzde 15 stopaj
mahsup edilince, brüt gelir tutarı 239 bin 200 liraya
kadar olanlar, gelir vergisi ödemedikleri gibi, üste
vergi iadesi alıyorlar.
4. Buna göre, brüt yani gayrisafi temettü ya da kâr payı
geliri;
- 100 bin T olan 3 bin 480 T,
- 150 bin T olan 2 bin 230 T,
- 200 bin T olan T980 “vergi iadesi” alıyor.
İŞYERİ KİRASI
Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verenler;
1. Bu gelirleri dışında beyana tabi başka gelirleri yoksa
(tek işverenden ücret, emekli aylığı, faiz, repo, fon
ve benzeri gelirler beyana tabi değil), işyeri kirasının 2010’daki yıllık gayrisafi tutarı 22 bin lirayı aştığında, bu gelirlerinin tamamını beyan ediyorlar.
2. İşyeri kirasının beyannamesi verildiğinde, hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kiracının kestiği
yüzde 20 vergi (stopaj) mahsup ediliyor.
3. Böyle olunca, 2010’da yıllık kira geliri 96 bin 680
liraya kadar olanlar, gelir vergisi ödemedikleri gibi
üste “vergi iadesi” alıyorlar.
4. Buna göre, brüt yani gayrisafi işyeri kira geliri yıllık;
- 36 bin T olan T1.890,
- 60 bin T olan T 1.830,
- 84 bin T olan T 730 “vergi iadesi” alıyor.
İade için vergi dairesine dilekçe verip, vergi kesintisi
(stopaj) ile ilgili belgeyi de eklemek suretiyle, vergi iadesini talep etmek gerekiyor.

1. b
2. a

3. d

4. e
5. c

6. d

7. e

8. a

9. c

10. e

Yanıtınız yanlış ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
T8.000’lik brüt hasılattan önce T6.600'lik istisna düşülür. Kalan T1.400'nin %15'i (T210) götürü gider olarak düşüldüğünde geriye T1.190
kalır.
Yanıtınız yanlış ise “Tasarruf Araçlarının Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Gelirin Beyanı ve Gelir
Vergisinin Tarhı” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. T55.000’lik matrahın T49.000'si için
T8.700 ve kalan T6.000'si için %27 oranında
hesaplanan T1.620 toplandığında hesaplanan
vergi miktarı T10.320 olmaktadır.
Yanıtınız yanlış ise “Gelirin Beyanı Ve Gelir
Vergisinin Tarhı” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Gerçek usulde mesleki kazanç elde ettiği için S
konut istisnasından yararlanamaz. Konut kira
gelirinden % 15 götürü gider düşüldüğünde net
kira geliri T17.000 kalır. Bu tutar serbest meslek kazancı ile toplandığında T217.000’lik gelir
vergisi matrahına ulaşırız.
Yanıtınız yanlış ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Konut istisnasının uygulandığı durumlarda istisnaya isabet eden gider düşülemez. İndirilebilecek gider şu şekilde bulunabilir: [Toplam gider x
(toplam hasılat – istisna tutarı)] / toplam hasılat.
Bu durumda [4000 x (10.000 – 6.600)]/10.000 =
T1.360’dir.
Yanıtınız yanlış ise “Gelirin Beyanı ve Gelir
Vergisinin Tarhı” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. M’nin vergi matrahının T120.000'si
için T27.870 ve kalan T1.000 için %35 oranında hesaplanan T350 toplandığında T28.220'ye
ulaşılır.
Yanıtınız yanlış ise “Tasarruf Araçlarının Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. Ünite - Kira Gelirlerinde, Tasarruf Araçlarında Vergilendirme ve Gelir Vergisinde Beyan
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Yararlanılan Kaynaklar

Sıra Sizde 1
Gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı denilmektedir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, kiraya verilen mal ve hakların
kişinin özel mal varlığına dahil olması gerektiğidir.

Kızılot Ş., Taş M. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi, (4. Baskı) Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Kızılot Ş., Şenyüz D., Taş M., Dönmez R. (2008). Vergi
Hukuku, (3. Baskı), Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A. (2010). Vergi Hukuku,
Bursa: Ekin Kitabevi.

Sıra Sizde 2
Avukat A’nın elde ettiği kazanç gayrimenkul sermaye
iradıdır. Konut istisnasından ticari, zirai ve mesleki
faaliyeti nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine tabi
olanlar yararlanamamaktadır. Avukatlık faaliyeti gerçek usul kapsamında vergilendirilen serbest meslek kazancı olmasından dolayı Avukat A konut istisnasından
yararlanamaz.
Sıra Sizde 3
Menkul sermaye iratlarında elde etme, edinilen gelirin
hukuki ve ekonomik tasarruf olanağının doğmuş olmasına bağlanmıştır. Hukuki tasarruf, gelir sahibinin
gelir üzerinde talepte bulunma hakkını; ekonomik tasarruf ise ödemeyi yapacak olan tarafından gelirin sahibinin emrine amade kılınmasını ifade eder.
Sıra Sizde 4
Tüccar T, vergiye tabi gelirlerini ait olduğu yılı izleyen
yılın Mart ayının sonuna kadar beyan edecektir. Ödemesi gereken gelir vergisinin ilk taksitini beyanname
verdiği Mart ayı içinde, ikinci taksiti Temmuz ayında
ödeyecektir. Son ödeme gününün resmî tatile rastlaması hâlinde ödeme günü ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar uzar.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kurumlar vergisinin avantajlarını açıklayabilecek,
Kurumlar vergisi mükelleflerini tanımlayabilecek,
Kurumlar vergisinde mükellefiyet türlerini değerlendirebilecek,
Kurum kazancının tespitinde giderleri analiz edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Kurumlar Vergisi
• Vergi Avantajları
• İştirak Kazançları

• Kontrol Edilebilen Yabancı
Kurum

İçindekiler

Vergi Uygulamaları

Şirketlerin Vergilendirilmesi

• GELİR VERGİSİ İLE KURUMLAR
VERGİSİNİN KIYASLANMASI
• KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
• KURUMLAR VERGİSİNDE
MÜKELLEFİYET
• KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE
GİDERLER
• KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ
KONULAR
• ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Şirketlerin Vergilendirilmesi
GELİR VERGİSİ İLE KURUMLAR VERGİSİNİN KIYASLANMASI

Gelir üzerinden alınan vergilerden birisi de kurumlar vergisidir (corporation
tax). Gelir vergisi ve kurumlar vergisi arasında kalın çizgilerle sınır çizmek gerekirse gelir vergisinin gerçek kişilerin, kurumlar vergisinin tüzel kişilerin kazançları üzerinden alındığı söylenebilir.

Kurumlar Vergisine Neden Gerek Olduğu

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi “gelir üzerinden” alınmaktadır. Kurumlar vergisinin mükellefi durumunda olan kurumların oluşumunun temelinde gerçek kişilerin olması ve gerçek kişilerin gelir vergisi yükümlüsü olmaları nedeniyle aynı
kaynağın iki kez vergilendirildiği akla gelebilir. Bu durumun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepler;
• Vergi yükümlüsü durumundaki kurumlar, ortaklarından ayrı bir iktisadi
güce sahiptir.
• Kurumlar, gerçek kişilerin sahip olmadığı sınırlı sorumluluk içinde kalabilme, tahvil veya hisse senedi çıkarabilme, bazı giderleri indirebilme, teşvik
tedbirlerinden yararlanabilme gibi bazı ayrıcalıklara sahiptir.
• Sermaye vergisi yapısında olan kurumlar vergisi aynı zamanda “ayırma ilkesinin” uygulama aracı olabilir.
• Kurumlar vergisi uygulaması, tekelleşmenin önlenmesi açısından bir araç
olarak kullanılabilir.
• Kurumların kâr dağıtmaması hâlinde ortaklarından gelir vergisi alınması
mümkün olmaz.
• Kurumlar vergisi, devletin daha fazla gelir elde etmesine olanak sağlaması
nedeniyle verginin “mali amacını” gerçekleştirmesine yardımcı olur.
Gelir vergisi ile birlikte ayrı bir kurumlar vergisi uygulanmasının sebepleri nelerdir?

Şirketleşmenin Avantajları

İşletmelerin hukuki yapısı kurumlar vergisine tabi olacak şekilde yapılandırıldığında, gelir vergisine göre bazı avantajlar ortaya çıkmaktadır. Bu avantajlara aşağıda kısaca değinilecektir.

Gelir vergisi ve kurumlar
vergisi arasında kalın çizgilerle
sınır çizmek gerekirse; gelir
vergisinin gerçek kişilerin,
kurumlar vergisinin tüzel
kişilerin kazançları üzerinden
alındığı söylenebilir.

1

70

Vergi Uygulamaları

Gelir vergisi mükellefleri, ödenmeyen vergiler bakımından bütün mal varlığıyla sorumludur. Bir ticari işletmenin vergi borçları ödenmediğinde işletmenin
sahibi özel mal varlığı ile de sorumlu tutulur. Sınırsız sorumluk olarak nitelenen
bu durum kurumlar vergisine tabi şirketlerde (özellikle anonim şirketlerde) söz
konusu değildir.
Başka bir avantaj, indirilebilecek giderler açısından karşımıza çıkmaktadır.
Gelir vergisine tabi olarak ticari kazanç elde edenler, yanlarında çalışan eş ve küçük çocuklarına yapmış oldukları ücret ödemelerini gider olarak düşürmezler.
Kurumlar vergisinde bu yönde bir kısıtlama yoktur.
Üzerinde durulması gereken başka bir avantaj ise vergi oranları konusundadır.
Gelir vergisi yapı olarak, artan oranlıdır. Vergi matrahı arttıkça matraha uygulanan oran kademeli olarak artmakta ve %40’a ulaşmaktadır. Kurumlar vergisi
ise düz oranlı yapıya sahip olduğundan matrahın arttığı hâllerde ciddi avantajlar
ortaya çıkarmaktadır.
Örneğin, 2020 yılı için T100.000’lik vergi matrahı için T22.470. Gelir vergisi
hesaplanırken T22.000 kurumlar vergisi hesaplanmaktadır. Kurum kâr dağıtımı
yaparsa 100 birim matrah üzerinden önce %22 kurumlar vergisi, kalan 78 birim
matrah üzerinden %15 gelir vergisi stopajı yapılır. Kurumun karının tamamını
dağıttığı hâllerde ise toplam yük %33,7’ye ulaşmaktadır.
T400.000’lik vergi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile kurumlar vergisini

2

karşılaştırınız.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

Gelir ve kurumlar vergisi arasındaki farkı ortaya koyarken kalın çizgilerle; gelir
vergisinin gerçek kişileri, kurumlar vergisinin tüzel kişileri vergilendirdiği ifade
edilmişti. Şimdi konu üzerinde kısaca duracağız. Kurumlar vergisi mükellefleri
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılmıştır.  

Anonim Şirketler

Anonim şirket; bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan
ve borçlarından dolayı yalnız mevcut mal varlığı ile sorumlu bulunan bir şirket
türüdür. Anonim şirkette ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır.

Hisseli Komandit Şirketler

Hisseli komandit şirket; bir ticaret unvanı altında ticaret yapmak amacıyla sermayesi paylara bölünen, ortaklardan bir kısmının şirket alacaklılarına karşı sınırsız
sorumlu (komandite) ve bir kısım ortakların şirkete koydukları sermaye ile sınırlı
sorumlu (komanditer) olduğu şirket türüdür.

Limitet Şirketler

Limitet şirket; iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile
sınırlı ve esas sermayesi belli olan şirket türüdür.

4. Ünite - Şirketlerin Vergilendirilmesi

Sermaye Şirketi Olarak Kabul Edilen Oluşumlar

Kurumlar Vergisi Kanunu, tüzel kişiliklerinin olup olmadığına bakılmaksızın bazı
oluşumları da kanunun uygulanması bakımından sermaye şirketi olarak kabul
etmiştir. Bunları iki başlıkta toplamak mümkündür.

Yabancı Sermaye Şirketleri
Başka bir ülkenin hukukuna göre kurulan ve özellikleri itibarıyla anonim, hisseli
komandit veya limitet şirkete uygun bir yapıdaki kurumları ifade etmektedir.
Fonlar
Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun olarak kurulan fonlarla benzer özelliklere sahip yabancı fonlar da kurumlar vergisi mükellefleri arasındadır.

Kooperatifler

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na veya özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile yabancı ülke mevzuatına dayanılarak kurulmuş kooperatifler kurumlar
vergisi mükellefleri arasındadır.

İktisadi Kamu Kuruluşları

İktisadi kamu kuruluşları terimi, Türk veya yabancı ülkelerin kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olan tüm iktisadi işletmeleri kapsar. Bu nedenle, iktisadi
kamu kuruluşları kavramı, hem kamu iktisadi teşebbüslerini hem de kamu kurum
ve kuruluşlarına ait veya tabi olan yahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen
iktisadi kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşları da kapsamaktadır.

Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

Dernek ve vakıflar yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyal amaçlarla kurulurlar. Bu
tür kuruluşların kazanç elde etme amacı bulunmamaktadır. Bu nedenle dernek ve
vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaz.
Dernek ve vakıflar amaçlarına ulaşmak amacıyla iktisadi faaliyette bulunduklarında, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmenin varlığı kabul edilir. Mükellefiyet
bakımından; iktisadi işletmenin aleni olarak kurulup kurulmamasının, sicile tescil ettirilip ettirilmemesinin, ayrı bir tüzel kişiliğinin olup olmamasının bir önemi
yoktur. Burada önemli olan iktisadi karakter taşıyan bir faaliyetin devamlılık gösterecek şekilde yapılmasıdır.
Dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olmaları bakımından dernek veya vakfın yerli ya da yabancı olmasının bir önemi
yoktur.
Dernek ve vakıf tüzel kişilikleri kurumlar vergisi mükellefi değildir. Vergi mükellefiyeti, bunların iktisadi amaç taşıyan işletmeleri için söz konusudur.

İş Ortaklıkları

Daha çok büyük çaptaki işler için kurulan iş ortaklıklarının ayrı bir tüzel kişiliği
yoktur. İş ortaklıkları; kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da
gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını
paylaşmak amacıyla kurulurlar. İş ortaklıklarının kurumlar vergisi mükellefi olacak şekilde mükellefiyet tescili talep etmeleri halinde kurumlar vergisi mükellefi
olmaları söz konusudur.
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KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET

Kurumlar vergisinde tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki tür mükellefiyet söz
konusudur. Tam mükellefler, hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden elde ettikleri kazançların toplamı üzerinden Türkiye’de kurumlar vergisi öder. Dar mükellefler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden Türkiye’de
kurumlar vergisi öder. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

Tam Mükellefiyet

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tüzel kişiliğe sahip olanlardan “kanuni merkezi” veya “iş merkezi”nden herhangi biri Türkiye’de olanlar tam mükellef olarak
kabul edilir.
Kanuni merkez; kurumların tüzük, ana sözleşme veya kuruluş kanunlarında
gösterilen yerdir. İş merkezi ise iş bakımından faaliyet ve işlemlerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği yerdir.

Dar Mükellefiyet

Hem kanuni merkezi hem de iş merkezi Türkiye’de olmayan kurumlar Türkiye’den
kazanç elde etmeleri hâlinde dar mükellef sayılırlar.
Dar mükellef kurumun hangi durumda kazancı Türkiye’de elde etmiş sayılacağı konusunda, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan esaslar dikkate alınmaktadır.

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER

Kurum kazancının tespitinde genel olarak gelir vergisindeki ticari kazancın tespitindeki mantık geçerlidir. Bununla beraber, kurum olmanın ortaya çıkardığı farklılıktan kaynaklanan değişiklikler de söz konusudur.

Kanunen Kabul Edilen Giderler

Kurumlar vergisine tabi bir mükellefin safi kurum kazancının tespitinde; önce
gelir vergisinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler düşülecektir (Kurumun zirai faaliyette bulunması hâlinde, gelir vergisinde zirai kazancın tespitinde
düşülecek giderler düşülecektir). Söz konusu giderlerle ilgili bilgilere 2. Ünite’de
yer verildiğinden burada tekrarlanmayacaktır.
Kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nda ve diğer kanunlarda
yer alan giderlere ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan
giderler de düşülecektir. Bu giderlere aşağıda kısaca değinilmektedir.

Menkul Kıymetlerin İhraç Giderleri
Bu giderler; hisse senedi ve tahvillerin basım, ilan, mahkeme, noter tasdiki, tescil
ve benzeri giderlerini içermektedir.
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Kurumlar vergisi mükelleflerinin kuruluş ve örgütlenmesi için yapılan harcamalar, aktifleştirilerek amortisman ayrılması yoluyla itfa edilebilir. Bu giderler aktifleştirilmezse ilgili olduğu yılın hasılatından indirilir.
Genel Kurul Toplantıları, Birleşme, Fesih ve Tasfiye Giderleri
Bu giderler; olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları için yapılan giderlerle
başka bir kurumla birleşme, devir veya tasfiye nedeniyle yapılan giderleri kapsamaktadır.
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Komandite Ortağın Kâr Payı
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortakları kâr payı
şahsi ticari kazanç olarak vergilendirilir. Aynı kazancın iki kez vergilenmesini önlemek üzere kurum kazancından komandite ortaklara isabet eden pay düşülür.
Katılım Bankalarının Ödedikleri Kâr Payları
Katılım bankalarınca mevduat sahiplerine faiz yerine kâr payı adı altında ödeme
yapmaktadırlar. Kurum kazancının tespitinde bu ödemeler de gider olarak düşülmektedir.
Sigorta Teknik İhtiyatları
Sigorta kurumlarının ayırmış oldukları sigorta teknik ihtiyatları da bu kurumların kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınırlar.
Gider olarak indirilecek sigorta teknik ihtiyatları; muallak hasar ve tazminat
karşılıkları, kazanılmamış prim karşılıkları, hayat sigortalarında matematik karşılıklar ile deprem hasar karşılıklarından oluşur.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Kurumlar vergisi matrahına ulaşılırken gider olarak kabul edilmeyen indirimler
de bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır.

Özsermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
Kurum ortakları kuruma koymuş oldukları sermaye karşılığında kurum kârından
pay almaktadırlar. Kurum ortaklarına gerek nominal gerekse özsermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin gider olarak indirilmesi mümkün değildir.
Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
Kurumlar ticari faaliyetlerini sürdürürken ortak dışı kişilerden borç para alabilecekleri gibi ortaklarından da borç alabilirler. Kurumun kendi ortaklarından veya
ortaklarıyla “ilişkili kişilerden” yapacağı borçlanmalar için faiz de ödeyebilir.
Ortakla ilişkili kişi;
• Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu,
• Ortağın en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir
kurumu,
• Doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun
sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu
elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade etmektedir.
Kurumların ortakları ve ilişkili kişilerden yapmış olduğu borçlanmalar özsermayesinin üç katını aşıyorsa aşan kısmı “örtülü sermaye” kabul edilecektir. Kanundaki açık hüküm gereği örtülü sermaye kabul edilen kısım için ödenen faizlerin gider olarak düşülmesi mümkün değildir.
Transfer Fiyatlaması Yoluyla Dağıtılan Örtülü Kazançlar
Kurumların, ilişkili kişilerle emsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım veya satım işlemlerinde
bulunması, kazancın kısmen veya tamamen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü
olarak dağıtımı sayılmıştır.
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İlişkili kişi kavramı, kurumların;
• Kendi ortaklarını,
• Kendileri veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurumları,
• İdaresi, denetimi ya da sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak kurum ortaklarına bağlı bulunan ya da kurum ortaklarının nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,
• Ortakların eşlerini,
• Ortakların veya eşlerinin üst soy ve alt soyu ile üçüncü derece dâhil yan soy
hısımları ve kayın hısımlarını ifade eder.
İlişkili Kişilerle Yapılan
İlişkili kişilerle yapılan işlemlerin emsallere uygun olup olmadığını belirlemek
İşlemler: İlişkili kişilere
için; “karşılaştırılabilir fiyat”, “maliyet artı”, “yeniden satış fiyatı” ve “mükellefçe
emsallere uygun olmayan ve
gider niteliği taşıyan ödemeler belirlenen yöntem” olmak üzere dört yöntem bulunmaktadır. Kurumlar bu yönyapılması hâlinde emsalleri
temlerden işlerinin yapısına göre kendisine uygun bulduğunu seçebilir.
aşan kısım kanunen kabul
İlişkili kişilerle yapılan işlemler sonucunda transfer fiyatlandırması yoluyla
edilmeyen gider sayılır.
örtülü olarak dağıtılan kazanç; şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü
itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır.
İlişkili kişilerle yapılan işlemler kapsamında; ilişkili kişilere emsallere uygun
olmayan ve gider niteliği taşıyan ödemeler yapılması hâlinde emsalleri aşan kısım
kanunen kabul edilmeyen gider sayılır. Örneğin, emsal bedeli 100 birim olan bir
malzeme, ilişkili kişi tarafından kuruma 300 birim karşılığı satılmışsa 200 birim
kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Yapılan 200 birimlik fazla ödeme,
ayrıca kar payı sayılacaktır.
Örtülü sermaye ve transfer fiyatlaması hakkında bilgilere http://archive.ismmmo.
org.tr/docs/seminer/2010Subat_TransferFiyatlandirmasi.pdf,
http://www.asmmmo.org.tr/asmmmo/files_kutuphane/file_14.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Yedek Akçeler
Anonim şirketler ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar her hesap
dönemi kazancından safi kârın yirmide birini birinci tertip yedek akçe olarak
ayırmak zorundadır.
Anonim şirketler ayrıca, pay sahiplerine veya kâra iştirak edenlere dağıtılması
kararlaştırılan kısmın %10’unu ikinci tertip yedek akçe ayırmak zorundadır.
Anonim şirketler yedek akçe olarak ayrıca;
• Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları indirildikten sonra
itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve
hayır işlerine sarf edilmeyen kısmını,
• İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin,
bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmını da kanuni yedek akçelere eklemek zorundadırlar.
Kanuni yedek akçeler dışında isteğe bağlı (ihtiyari) yedek akçe ayrılması da söz
konusu olabilir. İster kanuni olsun ister ihtiyari olsun, açık hüküm gereği yedek
akçelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak düşülmesi mümkün değildir.
Bazı Taşıtların Giderleri ve Amortismanları
Kurumların faaliyetiyle ilgili olmayan; yat, kotra, tekne ve sürat teknesi, motorlu
deniz araçları, uçak, helikopter ve benzeri hava taşıtlarının giderleri amortismanları safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaz.

75

4. Ünite - Şirketlerin Vergilendirilmesi

Her Türlü Para Cezaları Bazı Alacakların Gecikme Faizleri
“Ceza” niteliğindeki ödemelerle AATUHK kapsamına giren borçlar için ödenen
gecikme zammı, gecikme cezası ve gecikme faizleri kurum kazancının tespitinde
gider olarak dikkate alınmaz.
Menkul Kıymetlerin Satış Zararları
Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hâller saklı
kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerinin (üzerinde yazılı değer) altında satışından doğan zararlar ile bu şekilde satılan menkul kıymetler için ödenen
komisyonlar ve her türlü giderler, kabul edilmeyen gider niteliğindedir.
Kurumla İlgili Kişilerin Suçlarından Doğan Tazminatlar
Kurumun yöneticilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının “suçlarından” dolayı ortaya çıkan maddi ve manevi tazminatlar işle ilgili olsa bile gider olarak yazılamaz
Sözleşmelerde ceza şartı olarak yazılan tazminatlar düşülebilir.
Basın Tazminatları
Basın yoluyla veya radyo ve televizyon yayınlarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminatlar kazancın tespitinde hiçbir şekilde gider olarak kabul edilmez.
Alkol ve Tütün Ürünlerinin İlan ve Reklam Harcamaları
Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin %50’si kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez.
Cumhurbaşkanı’nın bu oranı %100’e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye
yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak indirilemeyecek
kısmı “sıfır” olarak belirlemiştir. Bu belirlemeyle bu tür giderlerin tamamının düşülebilmesi mümkün hâle gelmiştir.
Ancak, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 4/11 maddesinde yer alan; “193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde belirtilen ilan ve reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak gösterilemez.” hükmü gereğince bu giderlerin düşülme olanağı ortadan
kalkmıştır.
İlişkili kişi kavramı neyi ifade eder?

KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR

Kurumlar vergisi kapsamında bazı konular özellik göstermektedir. Bu konuları iki
başlıkta ele alacağız. İlk olarak, kontrol edilen yabancı kurum kazançları üzerinde
durulacaktır.

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları

Vergi cenneti niteliğindeki ülkelerde faaliyet gösteren kurumların rekabet eşitliğini bozmasına karşı bir önlem olmak üzere; kontrol edilen yabancı kurumların da
belirli şartlar dâhilinde kontrol edildiği ülke tarafından da vergilendirilmesi esası
getirilmiştir.
Kontrol edilen yabancı kurum kavramı; tam mükellef gerçek kişi ve kurumların
doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya
oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip oldukları kurumları ifade etmektedir.
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Bir kurumun kontrol edilen yabancı kurum niteliğinde olması için; sermayeye
katılım oranı, kâr payı hakkı veya oy hakkından herhangi birinin %50 veya üzerinde olması yeterlidir. Bu orana ilişkin kıyaslama yapılırken dönem içindeki en
yüksek değer esas alınmaktadır.

Pasif Nitelikli Gelir: Faiz,
kâr payı, kira, lisans ücreti,
menkul kıymet satış gelirleri
ve benzerleri yapıdaki gelirler.

Kontrol Edilen Kurum Kazançlarının Eklenme Şartları
Kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının Türkiye’de kurumlar vergisine tabi
tutulması, kazancın belirli nitelikleri taşımasına bağlıdır. Bunlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde üç şart şeklinde düzenlenmiştir. Bu üç şart bir arada gerçekleşirse vergilendirme Türkiye’de yapılacaktır. Üç şartın bir arada gerçekleşmemesi durumunda yabancı kurum kontrol edilen konumda olsa bile kazancı
Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.
Kazançta Pasif Nitelikli Gelirlerin Ağırlıkta Olması: Kontrol edilen yabancı kurumun (yurt dışı iştirakin) ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının “pasif nitelikli gelirlerden” meydana gelmesi gerekir. Pasif nitelikli gelir
ile faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış gelirleri ve benzerleri
kastedilmektedir.
Kurum faaliyetiyle orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamıyla yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler “aktif
nitelikli” gelirler olarak kabul edilmektedir.
Kazancın Düşük Vergi Yükü Taşıması: Kontrol edilen yabancı kurumların kazançlarının Türkiye’de vergilendirilmesi için getirilen bir diğer şart; kazanç üzerinden %10’dan az oranda gelir veya kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü
taşımasıdır.
Gayrisafi Hasılatın Belli Bir Tutarı Aşması: Kontrol edilen yabancı kurumların
kazançlarının Türkiye’de vergilendirilmesi için getirilen son şart; kontrol edilen
yabancı kurumun yıllık gayrisafi hasılatının belli bir tutarı (T100.000 karşılığı yabancı para) aşmasıdır.
Kontrol Edilen Kurum Kazançlarının Eklenmesi
Kontrol edilen yabancı kurumun, yukarıda yer verilen şartları aynı hesap döneminde sağlaması hâlinde, kazancı Türkiye’de kendisini kontrol eden kurumun kazancına eklenecektir.
Kontrol edilen yabancı kurumun, eklenecek kazancı yabancı ülkedeki “vergi
öncesi” kazancıdır. Ayrıca, tüm kazancı değil; kazancından “kontrol oranına isabet eden kısmı” kazanca eklenecektir.
Kontrol edilen kurum kazancına ilişkin bilgilere http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2007069336.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Bazı Muaflık ve İstisnalar

Kurumlar vergisinde çeşitli amaçlarla çok sayıda muafiyet ve istisna uygulanmaktadır. Aşağıda bunlardan bir kısmı üzerinde durulmaktadır.

Yapı Kooperatifi Muafiyeti
Yapı kooperatifleri bazı şartları sağlamaları hâlinde kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmaktadır. Bu şartlar;
• Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
• Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
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• Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her
bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz)
ilişkin hükümler bulunması ve bu hükümlere fiilen uyulması,
• Kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle
tüzel kişi temsilcilerine veya bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya
sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer verilmemesi,
• Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş
olması.

İştirak Kazançları İstisnası
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları aşağıdaki şartlarla kurumlar
vergisinden istisnadır.
• İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması,
• Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az
bir yıl süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt
dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde
edilen iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme
tarihi esas alınır.),
• Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dâhil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu
ülke, vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi
benzeri toplam vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dâhil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke, vergi kanunları uyarınca en az
Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi
benzeri toplam vergi yükü taşıması,
• İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi.
Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi
için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen
bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak
edilmesinden elde edilen kazançlar için bu şartlar aranmaz.
Vergi yükünün tespiti; kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden
ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk
eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması yoluyla yapılır.
Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı vergiden istisna edilmiştir.
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Kurumların en az iki tam
yıl süreyle aktiflerinde
yer alan iştirak hisseleri
ile aynı süreyle sahip
oldukları kurucu senetleri,
intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan
kazançların %75’lik kısmı ile
aynı süreyle aktiflerinde yer
alan taşınmazların satışından
doğan kazançların %50’lik
kısmı vergiden istisna
edilmiştir.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan
yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte
özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen
ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil
edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (KVK’ye göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu
hüküm uygulanır.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değeriyle elde
edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.
Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu
senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların
bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar
istisna kapsamı dışındadır.
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu
amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

4

Bir anonim şirket 14 Mart 2017 tarihinde satın alarak aktifine kaydettiği tarlayı, 12
Şubat 2019 tarihinde satmıştır. Bu şirket taşınmaz satışlarına tanınan istisnadan
yararlanabilir mi?
Kurumlar vergisi ile ilgili detaylı bilgilere Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulaması
(Şükrü Kızılot, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık) adlı kitaptan ulaşabilirsiniz.

ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Örnek 1: Boş Gezmekten Yorulanlar Derneği, üyelerinden yılda T3.000 üye aidatı
toplamıştır. Dernek lokalinin cadde üzerinde olması nedeniyle, gelen herkese çay,
meşrubat ve benzeri ürünler satılmış ve bu işten yıllık T50.000 kazanç sağlanmıştır.
Soru: Bu olayı kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından değerlendiriniz.
Açıklama ve Çözüm: Dernek ve vakıflar yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyal amaçlarla kurulurlar. Bu tür kuruluşların kazanç elde etme amacı bulunmamaktadır. Bu nedenle dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında
yer almaz. Dernek ve vakıflar amaçlarına ulaşmak amacıyla iktisadi faaliyette bulunduklarında, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmenin varlığı kabul edilir. Mükellefiyet bakımından; iktisadi işletmenin aleni olarak kurulup kurulmamasının,
sicile tescil ettirilip ettirilmemesinin, ayrı bir tüzel kişiliğinin olup olmamasının
bir önemi yoktur. Burada önemli olan, iktisadi karakter taşıyan bir faaliyetin devamlılık gösterecek şekilde yapılmasıdır.
Verilen örnekte çay ve benzeri satışı, iktisadi karakter taşımakta ve devamlı
olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, bu iş dolayısıyla bir iktisadi işletme varmış gibi
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mükellefiyet söz konusudur. Derneğin üyelerinden aldığı aidatlar ise vergiye tabi
değildir.
Örnek 2: X anonim şirketi ürünlerinin tanıtımını yapmak amacıyla bir gazeteye reklam vermiş ve reklam bedeli olarak T20.000 ödeme yapmıştır. Yayınlanan
reklamın haksız rekabet içeren unsurlar barındırması nedeniyle rakip şirketler
dava açmış ve X A.Ş, bu reklam nedeniyle T40.000 tazminat ödemeye mahkûm
olmuştur.
Soru 1: Yapılan bu ödemeleri kurum kazancının tespitinde gider olarak düşülüp düşülemeyeceğini değerlendiriniz.
Açıklama ve Çözüm: Mükelleflerin satışa konu ürünlerinin tanıtımını yapmak amacıyla yapmış oldukları ilan ve reklam harcamaları işle ilgili genel gider
özelliği taşımaktadır. Bu nedenle X AŞ yapmış olduğu T20.000’lik reklam harcamasını kurum kazancının tespitinde gider olarak düşebilir. Diğer taraftan basın
tazminatları kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez. Bu nedenle
X AŞ ödemiş olduğu T40.000’lik basın tazminatını “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak kaydedecektir.
Soru 2: Reklamı yapılan ürün sigara olsaydı sonuç ne olurdu?
Açıklama ve Çözüm: Tütün, tütün ürünlerine ilişkin ilan ve reklam giderleri
kurum kazancının tespitinde gider olarak düşülemez. Dolayısıyla reklamı yapılan
ürünün sigara olması durumunda yapılan giderler, gider olarak indirilemeyecekti.
Örnek 3: Toptan ilaç ticaretiyle uğraşan Y AŞ atıl parasını değerlendirmek
amacıyla 10.01.2017 tarihinde T200.000’ye bir dükkân almış ve aktifine kaydetmiştir. Bu dükkân 21.02.2019 tarihinde T500.000’ye satılmıştır.
Soru 1: Bu satış dolayısıyla elde edilen kazanç vergiye tabi midir?
Açıklama ve Çözüm: Kurumların iki tam yıl aktifinde kalan taşınmaz satışından elde edilen kazançların %50’si kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Örnekte kurum, söz konusu taşınmazı iki tam yıldan fazla aktifinde bulundurmuştur.
Bu durumda istisnadan yararlanabilir. Elde edilen T300.000 (500.000 - 200.000)
kazancın %50’si (T150.000) istisna kapsamında olacak ve kalan T150.000’si kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Soru 2: Satış işlemi 21.02.2019 yerine 01.01.2019 tarihinde olsaydı sonuç ne
olurdur?
Açıklama ve Çözüm: Satış işleminin 01.01.2019 tarihinde gerçekleşmesi
hâlinde taşınmazın “iki tam yıl” aktifte bulunma şartı yerine getirilmemiş olacağından istisna uygulanmayacak, elde edilen T300.000 kazancın tamamı kurumlar
vergisine tabi olacaktı.
Soru 3: Y AŞ ilaç ticareti yerine gayrimenkul inşaatı, alım ve satımıyla uğraşsaydı ve satış 21.02.2019 tarihinde yapılsaydı sonuç ne olurdu?
Açıklama ve Çözüm: Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla
uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından
elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Y AŞ’ın gayrimenkul alım-satım ve inşaat faaliyetinde bulunması hâlinde, satın alınan dükkân hangi tarihte
satılırsa satılsın elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Örnek 4: Tam mükellef olan Z AŞ, Kırgızistan’da kurulu bir şirketin (K şirketi)
%30 hissesine sahiptir. Yıllık satış hasılatı T150.000 karşılığı yabancı para ve vergi
yükü %0 K şirketinin kazancının %40’ı faiz, kira ve benzeri pasif nitelikli gelirlerden oluşmaktadır.
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Soru 1: K şirketi kontrol edilen yabancı kurum kapsamına girer mi?
Açıklama ve Çözüm: K şirketinin kontrol edilen yabancı kurum kapsamına
girmesi için Z şirketinin bu şirketteki hisse veya oy hakkının en az %50’sine sahip
olması gerekmektedir. Örnekte hisse oranı %30 olduğundan K şirketi kontrol edilen yabancı kurum kapsamına girmez.
Soru 2: Z AŞ’nin hissesi %30 yerine %60 olsaydı sonuç ne olurdu?
Açıklama ve Çözüm: Bu durumda hisse şartı sağlanacağından diğer şartlara
bakılacaktır. Satış hasılatı için belirlenen değer (T100.000) aşılmıştır. Kazançtaki
pasif nitelikli gelirler için belirlenen sınır (enaz %25) aşılmıştır. Asgari vergi yükü
(%10 ve altında) için belirlenen koşul da sağlanmıştır. Dolayısıyla bu duruma göre
K, kontrol edilen yabancı kurum kapsamına girecektir.
Soru 3: 2. sorudaki durum dikkate alındığında ve K şirketinin T40.000 karşılığı net kazanç elde ettiği kabul edildiğinde Z AŞ Türkiye’deki kazancına ne kadar
ekleme yapacaktır?
Açıklama ve Çözüm: K şirketi kontrol edilen yabancı kurum olduğundan, Z
AŞ bu şirketin kazancından kendi hissesine isabet eden kısmını Türkiye’deki kazancına eklemek zorundadır. Buna göre elde edilen kazancın %60’ı olan (40.000 X
%60) T24.000 kurum kazancına eklenecektir.
Soru 4: K şirketinin yurt dışında kazancı üzerinden %7 oranında vergi ödemesi hâlinde sonuç ne olur?
Açıklama ve Çözüm: Bu durumda da Z AŞ kendi hissesine isabet eden 24.000
TL’lik kazancı Türkiye’deki kurum kazancına ekleyecektir. Türkiye’de ekleme yapılmış kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden yırt dışında ödenen
kurumlar vergisinden hissesine düşen kısmı indirecektir. Buna göre yurt dışında ödenen vergi 40.000 X %7 = T2.800’dir. Z AŞ bu vergiden kendi hissesi olan
%60’lık kısmını (T1.680) Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden düşecektir.
Örnek 5: H anonim şirketinin büyük hissedarı L, emekli albay olan kayınpederini genel müdür olarak işe almış ve canla başla çalışan kayınpederine ayda
T35.000 olmak üzere yılda toplam T420.000 maaş ödemesi yapmıştır. Benzer şirketlerdeki genel müdür maaşları T10.000’dir.
Soru: Bu duruma göre kayınpederine yapılan maaş ödemesi kurum kazancının tespitinde gider olarak düşülebilir mi?
Açıklama ve Çözüm: Şirketlerin ilişkili kişilerle emsaline göre farklılık oluşturacak şekilde yaptıkları işlemler, transfer fiyatlamasıyla örtülü kazanç dağıtımı sayılır. Kayınpederi ilişkili kişi kapsamında olduğundan emsallere göre ayda
T25.000 (35.000 - 10.000) ve yılda T300.000 fazla ödeme yapılmıştır. Bu durumda
fazla yapılan bu ödemenin kurum kazancına eklenmesi gerekmektedir.
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Özet
1

2

Kurumlar vergisinin avantajlarını açıklamak
Gelir vergisi mükellefleri, ödenmeyen vergiler
bakımından bütün mal varlığıyla sorumludur.
Bir ticari işletmenin vergi borçları ödenmediğinde işletmenin sahibi özel mal varlığı ile de
sorumlu tutulur. Sınırsız sorumluk olarak nitelenen bu durum kurumlar vergisine tabi şirketlerde (özellikle anonim şirketlerde) söz konusu
değildir.
Başka bir avantaj, indirilebilecek giderler açısından karşımıza çıkmaktadır. Gelir vergisine tabi
olarak ticari kazanç elde edenler, yanlarında çalışan eş ve küçük çocuklarına yapmış oldukları
ücret ödemelerini gider olarak düşürmezler. Kurumlar vergisinde bu yönde bir kısıtlama yoktur.
Üzerinde durulması gereken başka bir avantaj
ise vergi oranları konusundadır. Gelir vergisi,   yapı olarak artan oranlıdır. Vergi matrahı
arttıkça matraha uygulanan oran kademeli olarak artmakta ve %40’a ulaşmaktadır. Kurumlar
vergisi ise düz oranlı yapıya sahip olduğundan
matrahın arttığı hâllerde ciddi parasal avantajlar
ortaya çıkarmaktadır.
Kurumlar vergisi mükelleflerini tanımlamak
Sermaye şirketleri ve sermaye şirketi sayılan
oluşumlar (anonim şirket, limitet şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, yabancı
sermaye şirketleri, fonlar, dernek ve vakıflara
ait iktisadi işletmeler, iktisadi kamu kurumları,
kooperatifler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi
mükellefidir.

3

4

Kurumlar vergisinde mükellefiyet türlerini değerlendirmek
Kurumlar vergisinde tam ve dar mükellefiyet
olmak üzere iki tür mükellefiyet söz konusudur.
Tam mükellefler, hem Türkiye’den hem de diğer
ülkelerden elde ettikleri kazançların toplamı
üzerinden Türkiye’de kurumlar vergisi öderler.
Dar mükellefler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden Türkiye’de kurumlar vergisi öder. Kurumlar vergisi mükelleflerinden tüzel kişiliğe sahip olanlardan “kanuni
merkezi” veya “iş merkezi”nden herhangi biri
Türkiye’de olanlar, tam mükellef olarak kabul
edilir.
Kurum kazancının tespitinde giderleri analiz etmek
Kurumlar vergisine tabi bir mükellefin safi kurum kazancının tespitinde; önce gelir vergisinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler
düşülecektir (Kurumun zirai faaliyette bulunması hâlinde, gelir vergisinde zirai kazancın tespitine göre giderler düşülecektir). Bunları yanı
sıra, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen
giderler de düşülecektir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a. İş ortaklıkları
b. Limited şirketler
c. Adi komandit şirketler
d. Anonim şirketler
e. İktisadi kamu müesseseleri
2. Kurumlar vergisi matrahına uygulanan vergi oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. %25
b. %22
c. %15
d. %32
e. %35
3. Kurum kazancı tespit edilirken aşağıdakilerden
hangisi gider olarak düşülemez?
a. Yedek akçeler
b. Menkul kıymet ihraç gideri
c. Komandite ortağın kar payı
d. Sigorta teknik ihtiyatları
e. Kuruluş ve örgütlenme giderleri
4. Tütün ürünleri için yapılacak reklam giderleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Tamamı gider olarak düşülür
b. %50’si gider olarak düşülür
c. %25’i gider olarak düşülür
d. %75’i gider olarak düşülür
e. Gider olarak düşülmez
5. Yurtdışı iştirak kazançlarının istisna kapsamında
olması için en az ne kadar vergi yükü taşıması gerekir?
a. %20
b. %10
c. %25
d. %15
e. %5

6. Kanunda belirtilen şartlar sağlandığında, iştirak
hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların ne kadarı vergiden istisnadır?
a. %100
b. %50
c. %25
d. %75
e. %40
7. Aşağıdakilerden hangisi pasif nitelikli gelir değildir?
a. Kira
b. Lisans ücreti
c. Mal ihraç bedeli
d. Menkul kıymet satış geliri
e. Faiz
8. T800.000’lik matrah üzerinden ne kadar kurumlar
vergisi hesaplanır?
a. T120.000
b. T150.000
c. T240.000
d. T280.000
e. T176.000
9. Tekstil üretim ve satışı ile uğraşan bir anonim şirket
bu faaliyetinden T150.000 kazanç elde etmiştir. Ayrıca,
3 yıl önce sahip olduğu rüçhan hakkının satışından da
T200.000 kazanç sağlanmıştır. Bu şirketin kurumlar
vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. T200.000
b. T150.000
c. T350.000
d. T225.000
e. T250.000
10. Konut ve işyeri inşaat faaliyetiyle uğraşan bir anonim şirket 4 yıl önce inşa ettiği konutun satışından
T300.000 kazanç elde etmiştir. Bu şirketin kazancının
ne kadarı istisna kapsamındadır?
a. T300.000
b. T150.000
c. T225.000
d. T250.000
e. İstisnadan yararlanamaz
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Yaşamın İçinden
T.C. Danıştay 9. Dairesi
Tarih : 09.02.2011 Esas No: 2010/10221 Karar No:
2011/281
Özet: Hisse senedi ile geçici ilmühaberin; TTK’da
“Hisse Senetleri” başlığı altında ve aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmühaberin hisse senedi
çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması, aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve sahibine
aynı hakları sağlaması nedeniyle, geçici ilmühaberin
de vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında
bulunduğu anlamına gelir.
İstemin Özeti: Davacı şirket adına düzenlenen vergi
inceleme raporuna dayanılarak Aralık/2006 dönemine ilişkin olarak tarh edilen katma değer vergisi ile
tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle %50 fazla
kesilen 1 kat vergi ziyaı cezasının terkini istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden; davacı şirket
tarafından, bir kısım şirketlere ait geçici ilmühaber
ile temsil edilen ortaklık payının 07.12.2006 tarihinde iktisap edildiği ve söz konusu payın (...) A.Ş.’ye
15.12.2006 tarihinde geçici ilmühaberle devredildiği
ve katma değer vergisi hesaplanmadığı, yapılan inceleme sonucu; geçici ilmühaberle yapılan satış ve devirlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
17/4-g maddesinde yer alan hisse senedi sayılamayacağından, bu maddede öngörülen istisnadan yararlanılamayacağı, aynı Kanun’un 17/4-r maddesi uyarınca istisnadan yararlanılması için ise, ortaklık payının
şirket aktifinde iki tam yıl süre ile kalması gerektiği,
olayda, söz konusu pay iktisaptan sonra iki yıl içinde
satışa konu edildiğinden, bu bentte öngörülen istisna
hükmünden de yararlanılamayacağı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak kayıtlı değer
ve emsal değerler de göz önüne alınarak hesaplanan
katma değer vergisinin bir kat ve tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle %50 fazla vergi ziyaı cezalı
olarak tarh edildiğinin anlaşıldığı, 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, Türkiye’de
yapılan ticari faaliyet çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 17/4-g
maddesinde, külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet,
inci, kübik, virconia), döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ve metal, plastik, lastik,
cam, hurda ve atıkların tesliminin, 17/4-r maddesinde
ise, kurumların aktifinde veya beledi yeler ile il özel
idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bu-

lunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satış suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu
olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz
ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde yapılan
satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin katma
değer vergisinden istisna olduğunun hükme bağlandığı, uyuşmazlığın çözümünün; geçici ilmühaberin ve
hisse senedinin özelliklerinin ve geçici ilmühaberin
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g
maddesi ya da 17/4-r maddesi kapsamına girip girmediğinin açıklığa kavuşturulmasına bağlı olduğu, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hisse Senetleri” başlığı altındaki 409. maddesinde, hisse senetlerinin hamiline veya nama yazılı olabileceği, esas mukavelede
aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetlerinin nama
yazılı olması gerektiği, bedelleri tamamen ödenmemiş
paylar için hamiline yazılı hisse senetleri veya ilmühaber çıkarılamayacağı, ilmühaberler başlıklı 411. maddesinde ise, nama yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması
gerektiği, bunların devrinin nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabi olduğu, hamiline yazılı
hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberlerin ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere
göre devrolunabileceği, şu kadar ki devrin şirkete karşı
ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği
hükmüne yer verildiği, 3065 sayılı Kanun’un 17/4-g
maddesinde ise istisna kapsamının açıkça sayıldığı ve
bunlar arasında hisse senetlerinin ortaklık payı olarak
satış, devir ve teslimlerinin katma değer vergisinden
istisna tutulduğu, hisse senedi dışındaki ortaklık payları (geçici ilmühaber vs.) maddede sayılmadığı, aynı
Kanun’un 17/4-r maddesi ile getirilen düzenlemede
ise; hisse senetleri dışındaki iştirak hissesinin (ortaklık
payının geçici ilmühaber ile teslim edilsin ya da edilmesin) katma değer vergisinden istisna tutulması için
iki yıl şirket aktifinde tutulmuş olma koşulunun getirildiği, olayda, 3065 sayılı Kanun’un 17/4-g maddesinde
sayılmayan geçici ilmühaberlerle temsil edilen ortaklık
payının devrinin söz konusu istisna kapsamında yer
almasına hukuki olanak bulunmadığı, vergilendirmede kıyas yoluna başvurulamayacağı ve kıyas yolu ile bir
konunun vergiye tabi tutulamayacağı, değiştirilemeyeceği gibi vergilendirme kapsamı dışına da çıkarılamayacağından aksi uygulamanın verginin kanuniliği ilkesine ters düşeceğinin açık olduğu, bu itibarla, iktisap
edildikten sonra satışa konu edilen geçici ilmühaberle
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temsil edilen ortaklık payı için düzenlenen faturada
katma değer vergisi hesaplanması ve beyan edilmesi
gerektiğinden, düzenlenen vergi inceleme raporuna
dayanılarak tarh edilen dava konusu katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının, vergi aslının bir
katına ilişkin kısmında isabetsizlik bulunmadığı, davacı şirketin matraha ilişkin iddialarında isabet bulunmadığı, öte yandan; söz konusu devir işleminin satış
olduğu ve kayıtlı değer ile emsal değer farkının matraha ilavesinde de isabetsizlik görülmediği, vergi ziyaı
cezasının tekerrür nedeniyle %50 fazla kesilen kısmına
gelince; olayda, tekerrür hükümlerinin uygulanmasını
gerektiren koşulların bulunduğu hususu ortaya konulamadığından, cezanın bu kısmının terkini icabettiği
gerekçesiyle kısmen kabul eden, kısmen reddeden Vergi Mahkemesinin kararının; davacı şirket tarafından;
hisse senedi ve geçici ilmühaberin eşdeğer olduğu, 232
sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde geçici ilmühaberin de hisse senedi gibi değerlendirildiği, idarenin bu
doğrultuda muktezaları bulunduğu, vergilendirme işleminde matrah hatası yapıldığı, hisse senedi ve geçici
ilmühaberin aynı mahiyette ve aynı kapsamda olduğu
yolunda Yargıtay kararları bulunduğu, olayda biçimsel
kalıplara bağlı kalınmayarak Kanun hükmünün lafzı ve
ruhuyla bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği,
vergi dairesi müdürlüğü tarafından ise; cezanın da aynen onanması gerektiği ileri sürülerek taraflarca aleyhe
olan hüküm fıkralarının bozulması istenilmektedir.
Karar: Dosyanın incelenmesinden; davacı şirket tarafından, bir kısım şirketlere ait geçici ilmühaber ile
temsil edilen ortaklık payının 07.12.2006 tarihinde iktisap edildiği ve söz konusu payın (...) A.Ş.’ye
15.12.2006 tarihinde geçici ilmühaberle devredildiği ve katma değer vergisi hesaplanmadığı, yapılan
vergi incelemesi sonucu; geçici ilmühaberle yapılan
satış ve devirlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 17/4-g maddesinde yer alan hisse senedi sayılamayacağından, bu maddede öngörülen istisnadan yararlanılamayacağı, aynı Kanun’un 17/4-r
maddesi uyarınca istisnadan yararlanılması için ise,
ortaklık payının şirket aktifinde iki tam yıl süre kalması gerektiği olayda, söz konusu pay iktisap edildikten sonra iki yıl geçmeden satışa konu edildiğinden,
bu bentte öngörülen istisna hükmünden de yararlanılamayacağı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak emsal değer ve kayıtlı değer dikkate
alınarak hesaplanan katma değer vergisinin bir kat ve
tekerrür nedeniyle %50 fazla vergi ziyaı cezalı olarak
tarh edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari faaliyet çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi
olduğu, aynı Kanun’un 5228 sayılı Kanun’la değişik
17/4-g maddesinde; külçe altın, külçe gümüş, kıymetli
taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, virconia), döviz, para, damga pulu,
değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik,
lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkların (hurda
metalden elde edildiği külçeler dahil) tesliminin katma
değer vergisinden istisna olduğu, aynı Kanun’un 5281
sayılı Kanun’la değişik 17/4-r maddesinde ise, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların
ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin katma değer
verisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Dava konusu olayda, uyuşmazlığın çözümü hisse senedi ile geçici ilmühaberin yasal dayanağı, tanımı, kapsamı ve niteliklerinin ortaya konulmasına bağlı bulunmaktadır.
Hisse senetleri ve geçici ilmühaber 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun “Hisse Senetleri” başlığı altında
399 ve devam eden maddelerinde bir kısım olarak düzenlenmiş olup, 409. maddesinde; hisse senetlerinin
hamiline veya nama yazılı olabileceği, esas mukavelede
aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetlerinin nama
yazılı olması gerektiği, bedelleri tamamen ödenmemiş
paylar için hamiline yazılı hisse senetleri veya ilmühaber çıkarılamayacağı, “İlmühaberler” başlıklı 411.
maddesinde ise; nama yazılı hisse senetlerinin yerini
tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı
olması gerektiği, bunların devrinin nama yazılı hisse
senetlerinin devrine ait hükümlere tabi olduğu, hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama
yazılı ilmühaberlerin ancak alacağın devri hakkındaki
hükümlere göre devrolunabileceği, şu kadar ki devrin
şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm
ifade edeceği hükmü yer almıştır.
Anılan yasal düzenlemelere göre; hisse senetleri, sermaye şirketlerinde ortaklık payının karşılığı olarak çıkarılan ve onu temsil eden kıymetli evrak olup; geçici
ilmühaber ise, hisse senedi çıkarılıncaya kadar geçen
sürede hüküm ifade eden, hisse senetlerinin yerini
tutmak üzere çıkarılan ve sahiplerine hisse senedi sahiplerinin haklarını sağlayan kıymetli evrak niteliği
taşımaktadır.

4. Ünite - Şirketlerin Vergilendirilmesi
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Okuma Parçası
Bu hükümlere göre hisse senedi ve geçici ilmühaber
ayrı iki kıymetli evrak olarak görülse dahi, birbirinin
devamı olan, aynı hakları sağlayan ve aynı usullere
göre çıkarılan, tamamen aynı niteliklere haiz ve birbirini tamamlayan belgelerdir.
Nitekim, 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde
de, geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından
hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymetler olduğundan, ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde
Gelir Vergisi Kanunu’nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine
ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Bu itibarla, hisse senedi ile geçici ilmühaberin; Türk
Ticaret Kanunu’nda “Hisse Senetleri” başlığı altında ve
aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmühaberin
hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması,
aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve
sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle, geçici ilmühaberin de vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, geçici
ilmühaberle yapılan ortaklık payı devrinin, 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesi kapsamında bulunmadığından bahisle yapılan cezalı tarhiyatın bu kısmında ve buna karşı açılan davanın bu
kısmını reddeden Vergi Mahkemesi kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacı şirket temyiz isteminin
kabulüne, vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin
reddine, Vergi Mahkemesinin kararının; bir kat vergi
ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, tekerrür nedeniyle %50 fazla kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
Kaynak: www.danistay.gov.tr

Anonim şirketlerde ilmühaber çıkarmanın avantajı
Şükrü Kızılot Hürriyet 13 Aralık 2008
Burada sözünü ettiğimiz ilmühaber, bildiğiniz ikametgah ilmühaberi değil. Başka bir ilmühaber. Dünkü yazımızda, anonim şirketlerin “hisse senedi” bastırmasının
önemini ve vergi avantajını ele almıştık. Kısaca özetleyelim; anonim şirket ortağı olanlar, eğer “şirketin hisse
senetleri varsa” ve bu hisse senetlerini iktisap (edinme)
tarihinden itibaren “iki yıl” geçtikten sonra satarlarsa,
satıştan doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi tutulmuyordu. Ancak, hisse senedi bastırılmamışsa, satışından doğan kazanç (iktisap tarihinden
itibaren kaç yıl geçerse geçsin) gelir vergisine tabi tutuluyordu (Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Md. 80/1).
BİR KOLAYLIK
Hisse senedi bastırmayan anonim şirketlere sağlanan
bir kolaylık var. O da “geçici ilmühaber” ile ilgili...Hisse
senedi bastırmamış olan şirketlerin, “geçici ilmühaber”
çıkarmaları halinde, ilmühabere dayalı satış da, hisse
senedi satışı gibi nitelendiriliyor.
Maliye Bakanlığı’nın 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği ile yaptığı açıklamaya göre; geçici ilmühaberlerin
elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, “Gelir Vergisi Kanunu’nun, hisse senetlerinin
elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması gerekiyor”.
Bilmeyenler için açıklayalım, geçici ilmühaberler, anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine, genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak
ve kár payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe, hisse senetleri
düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda, geçerliliğini
kaybediyor.
İLMÜHABERLERİN KAPSAMI
İlmühaberler; hisse senetleri ile değiştirileceği ve onların yerine geçeceği için, biçim ve kapsam yönlerinden,
tıpkı hisse senetleri gibi düzenlenmek zorunda. Hisse
senetlerinin ne şekilde düzenleneceği ise, Türk Ticaret
Yasası’nın 413. maddesinde belirlenmiştir. İlmühaberlerin, hisse senetleri ile değiştirilmesi nedeniyle alınan
hisse senetlerinin edinme yani “iktisap tarihi olarak”,
ilmühaberlerin elde edildiği tarih gözönüne alınır.
Geçici ilmühaber çıkarmak için, herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yok. Hisse senedine benzeyen bu
ilmühaberler, herhangi bir matbaada bastırılabileceği
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
gibi, bilgisayarda hazırlanıp çoğaltılması da mümkün.
İlmühaberlerin, hukuken bir hüküm ifade edebilmesi,
başka bir anlatımla hisse senedi gibi kabul edilebilmesi için, anonim şirketin yönetim kurulu başkanı ve bir
üye tarafından imzalanıp, ortaklara “imza karşılığı”
teslim edilmesi gerekir.
Vergi yasalarında sık sık yapılan düzenlemeler ve ilgili
genel tebliğler, neredeyse herkesi “vergi uzmanı” olmaya zorluyor. Anonim şirket ortakları, yukarıdaki vergi
avantajını önceden bilir ve buna göre hareket ederlerse,
hisse satışı nedeniyle vergi ödemekten kaçınabilirler.
Hisse senedi ya da ilmühabere tabi olmadan yapılan
hisse satışlarından doğan kazanç gelir vergisine tabi
tutulur. Halka açık olmayan anonim şirketlerin, “hisse senedi” ya da “geçici ilmühaber” olayının üzerinde
durmalarında yarar var...

1. c

2. b

3. a

4. e

5. d

6. d

7. c

8. e

9. a

10. e

Yanıtınız yanlış ise “Gelir Vergisi İle Kurumlar
Vergisinin Kıyaslanması” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Gelir Vergisi İle Kurumlar
Vergisinin Kıyaslanması” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurum Kazancının
Tespitinde Giderler” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurum Kazancının
Tespitinde Giderler” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlar Vergisinde
Özellikli Konular” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlar Vergisinde
Özellikli Konular” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlar Vergisinde
Özellikli Konular” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Gelir Vergisi İle Kurumlar
Vergisinin Kıyaslanması” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlar Vergisinde
Özellikli Konular” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. 2 yıldan fazla aktifte kalan rüçhan
hakkının satışından elde edilen T200.000 kazancının %75’i (T150.000) istisnadır. Dolayısıyla bu kazancın sadece T50.000’si vergiye
tabidir. Bu T50.000 ile şirketin normal faaliyet
kazancından elde edilen T150.000 toplandığında T200.000’ye ulaşılır.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlar Vergisinde
Özellikli Konular” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
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Yararlanılan Kaynaklar

Sıra Sizde 1
Gelir vergisiyle birlikte kurumlar vergisi uygulanmasının sebepleri:
Vergi yükümlüsü durumundaki kurumların, ortaklarından ayrı bir iktisadi güce sahip olmaları,
Kurumların; gerçek kişilerin sahip olmadığı sınırlı
sorumluluk içinde kalabilme, tahvil veya hisse senedi
çıkarabilme, bazı giderleri indirebilme, teşvik tedbirlerinden yararlanabilme gibi bazı ayrıcalıklara sahip
olmaları,
Sermaye vergisi yapısında olan kurumlar vergisinin
aynı zamanda “ayırma ilkesinin” uygulama aracı olabilmesi,
Kurumlar vergisi uygulamasının, tekelleşmenin önlenmesi açısından bir araç olarak kullanılabilmesi,
Kurumların kâr dağıtmaması hâlinde ortaklarından
gelir vergisi alınmasının mümkün olmaması,
Kurumlar vergisinin, devletin daha fazla gelir elde
etmesine olanak sağlaması nedeniyle verginin “mali
amacını” gerçekleştirmesine yardımcı olması.

Akdoğan, A. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi.
Kızılot Ş., Taş M. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi, (4. Baskı) Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Şenyüz D., Yüce M., Gerçek A. (2010). Vergi Hukuku,
Bursa: Ekin Kitabevi.

Sıra Sizde 2
T400.000’lik vergi matrahı için %22 oranında T88.000
kurumlar vergisi hesaplanır. Gelir vergisi ise matrahın
T120.000 için T27.870, kalan T280.000’si için %35 oranında T98.000 olmak üzere toplam T125.870 gelir vergisi hesaplanır.
Sıra Sizde 3
İlişkili kişi kavramı kurumların; kendi ortaklarını, kendileri veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve
kurumları, idaresi, denetimi ya da sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak kurum ortaklarına
bağlı bulunan ya da kurum ortaklarının nüfuzu altında
bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, ortakların
eşlerini, ortakların veya eşlerinin üst soy ve alt soyu ile
üçüncü derece dâhil yan soy hısımları ve kayın hısımlarını ifade eder.
Sıra Sizde 4
Söz konusu şirketin taşınmaz satışlarına tanınan istisnadan yararlanabilmesi için sattığı taşınmazı en az 2
tam yıl elinde bulundurması gerekmektedir. 14 Mart
2017 tarihinde alınan taşınmaz 2 tam yıl dolmadan 12
Şubat 2019 tarihinde satıldığından söz konusu şirket
istisnadan yararlanamaz.
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Amaçlarımız







Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Katma Değer Vergisinin konusunu açıklayabilecek,
Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayı değerlendirebilecek,
Katma Değer Vergisinin beyan ve ödemesini açıklayabilecek,
Katma Değer Vergisinde vergi sorumluluğunu analiz edebilecek,
Katma Değer Vergisindeki istisnaları açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Teslim
• Hizmet
• Vergi Sorumlusu

• İndirilemeyecek KDV
• İstisnalar
• Vergi İadesi

İçindekiler

Vergi Uygulamaları

Katma Değer Vergisi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERGİNİN KONUSU
VERGİNİN MÜKELLEFLERİ
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
VERGİNİN MATRAHI VE ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM
VE İADE
BEYAN VE ÖDEME
KDV’DE VERGİ SORUMLULUĞU
KDV’DE İSTİSNA VE MUAFİYETLER
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Katma Değer Vergisi
VERGİNİN KONUSU

Katma değer vergisinin konusu, Kanun’da sayılan işlemlerin Türkiye’de yapılması
olarak belirtilmiştir. Türkiye’de yapılması vergi konusuna giren işlemler aşağıda
kısaca açıklanmaktadır.

Ticari, Sınai, Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde
Yapılan Teslim ve Hizmetler

Katma değer vergisinin konusuna giren işlemlerden ilki; “ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler” olarak belirlenmiştir. Buna göre Kanun’da belirlenmiş faaliyetleri “devamlı” olarak yapanların bu
faaliyetleri kapsamında yapmış oldukları teslim ve hizmetler verginin konusuna
girmektedir. Söz konusu faaliyetlerin “arızi” olarak yapılması ise verginin konusuna girmemektedir.

Mal ve Hizmet İthalatı

İthal edilen mal ve hizmetler ithalat sırasında vergilendirilmektedir. Kanunda
“mal” deyimi kullanılmış olduğundan verginin konusuna girmek bakımından,
ithal edilen malın ara mal veya bitmiş mal olmasının bir önemi yoktur. Ayrıca,
ithalatı yapan kişiler bakımından da bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla mal
ithalatını yapan kişinin üretici veya tüketici olmasının da verginin konusuna girmesi bakımından bir önemi bulunmamaktadır.
Malla birlikte “hizmet” ithalatı da verginin konusuna girmektedir. Malın “somut” olması, mal ithalatının kavranmasını kolaylaştırır. Hizmet ithalatının ise anlaşılması görece daha zordur. KDVK’nın 4. maddesinde hizmet; “bir şeyi yapmak,
işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek,
hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek” gibi
işlemler olarak belirtilmiştir. Hizmet sayılan ve yurt dışında gerçekleştirilen bir işlemin ithalatının yapıldığının temel ölçütü, bundan Türkiye’de yararlanılmasıdır.
Bu bağlamda, Türkiye’de bulunan müşteri için yurt dışındaki kişilerce danışmanlık yapılması, bozuk bir makinenin onarılması hizmet ithalatına örnek oluşturur.
Mal ve hizmet ithalatının kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek
veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye etki etmez.

Katma değer vergisi
konusuna girmesi için;
ticari, sınai, zirai ve serbest
meslek faaliyetlerinin devamlı
yapılması gerekmektedir.
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Diğer Teslim ve Hizmetler

Katma değer vergisinin konusuna giren teslim ve hizmetlerin üçüncüsü Kanun’da;
“diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler” olarak belirlenmiş olup bu faaliyetler tek tek sayılmıştır. Bu teslim ve hizmetler aşağıda sayılmıştır.
Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,
Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi,
gösterilmesi,
Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 5300 sayılı
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,
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile
bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü
mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya
işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi
diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,
Rekâbet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

VERGİNİN MÜKELLEFLERİ

Katma değer vergisinin mükellefleri KDVK’nın 8. maddesinde sayılmıştır. Anılan
maddeye göre vergi mükellefleri şunlardır.
• Mal teslimi ve hizmet ifası hâllerinde bu işleri yapanlar,
• İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
• Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
• PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
• Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
• Gösteri ve konserlerde bunları tertipleyenler veya gösterenler,
• Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya
verenler,
• İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar.
Görüldüğü gibi, kanun’da katma değer vergisi mükellefleri ifadesiyle “vergi sorumluları” sayılmıştır. Çünkü sayılanlar, verginin nihai ödeyicisi durumunda değildir. KDV’in yapısı gereği kanun’da mükellef olarak sayılan kimselerin verginin
konusuna giren işlemler dolayısıyla üzerlerinde vergi yükü kalmamaktadır.
Katma değer vergisi yükünün nihai tüketici üzerinde kalması öngörüldüğünden teorik olarak verginin mükellefi; vergi konusuna giren mal ve hizmetlerin
nihai tüketicileridir.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay “teslimdir”. Kanun teslimi şu şekilde
tanımlamıştır:
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“Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı
veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi hâlinde,
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de
mal teslimidir.”
Kanunda yer alan bu tanım ve kanunda sayılan bazı özellikli durumlar dikkate
alındığında, vergiyi doğuran olay konusunun teslim türleri dikkate alınarak farklı
başlıklarda incelenmesi uygun bulunmuştur.

Teslim: Bir mal üzerindeki
tasarruf hakkının malik veya
onun adına hareket edenlerce,
alıcıya veya adına hareket
edenlere devredilmesidir.

Mal Tesliminde Vergiyi Doğuran Olay

Kural olarak, mal tesliminde vergiyi doğuran olay malın satıcı tarafından teslim
edilmesidir. Bu teslim, bizzat malın alıcısına yapılabileceği gibi onun adına hareket edenlere (örneğin çalışanlarına) de yapılabilir. Burada önemli olan satışa konu
olan mal üzerindeki tasarruf hakkının devredilmedir.
Teslim edilen malın bedelinin tahsil edilip edilmemesinin vergiyi doğuran olayın oluşumuna bir etkisi yoktur. Bedel tahsil edilmese bile teslim yapılmışsa vergi
doğar. Yine, teslim edilen malın faturasının düzenlenmemesinin veya sonradan
düzenlenmesinin de vergiyi doğuran olayın oluşumu üzerinde bir etkisi yoktur.
Mal teslimlerinde vergiyi doğuran olayla ilgili bazı özellikli durumlara aşağıda
kısaca yer verilmiştir.
Mal satışına ilişkin sözleşme yapılması ve mal bedeline mahsuben avans alınması hâlinde, malın teslimi yapılmadıkça vergiyi doğuran olay gerçekleşmez.
Mal teslimi bir hizmetle birlikte bütün olarak yapılıyorsa vergiyi doğuran olay,
hizmetin tamamlanmasıyla oluşur. Bu bağlamda, kurma (montaj) hizmetini de
içeren satışlarda hizmet tamamlanınca vergi doğar.
Gayrimenkul satışlarında vergiyi doğuran olay, satış işleminin tapu siciline
tescilin yapıldığı anda oluşur. Buna göre, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin
yapılması vergi doğuran olayı oluşturmaz. Ancak, satış vaadi sözleşmesinin yapılmasıyla beraber tasarruf hakkının da devredildiği hâllerde vergiyi doğuran olay
satış sözleşmesinin yapıldığı anda oluşur.
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlarda malın alıcıya teslim edilmesiyle vergiyi doğuran olay oluşur.
Su, elektrik, doğal gaz ve benzerlerinin dağıtım ve satışlarında vergi doğuran
olay tüketim bedellerinin satıcı tarafından tahakkuk ettirilmesidir.
Mal tesliminden önce fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi hâlinde belgenin düzenlenmesi vergiyi doğuran olayı ortaya çıkartır.
Vergiye tabi malların vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilir.
Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, yardım gibi adlarla verilmesi de vergiyi doğuran olaydır.
Trampa iki ayrı teslim niteliğindedir. Vergiye tabi iki mal ve/veya hizmetin
trampaya tabi tutulması hâlinde, KDV açısından her iki mal ya da hizmet itibarıyla ayrı teslim söz konusu olmaktadır.

Hizmetlerde Vergiyi Doğuran Olay

Hizmetlerde vergiyi doğuran olay hizmetin yapılması, yerine getirilmesidir (hizmetin ifasıdır). Bu nedenle hizmet yapıldıktan sonra hizmet bedelinin tahsil edilmemesi katma değer vergisinin doğuşunu etkilemez.
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Hizmetin tamamlanmasının zamana yayılması hâlinde vergiyi doğuran olay,
hizmetin tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Ancak, hizmetin kısım kısım yapılmasının mutat (alışılmış) olması ya da bu konuda anlaşmaya varılması hâllerinde
vergi, hizmetlerin tamamlandığı her kısım itibarıyla doğmuş olacaktır.
Hizmetin tamamlanmasından önce fatura, serbest meslek makbuzu ve benzeri
belgenin düzenlenmesi hâlinde, vergiyi doğuran olay belgenin düzenlenmesiyle
ortaya çıkmış olur.
Hizmetin karşılığının bir mal teslimi ya da başka bir hizmet olması hâlinde,
hizmet ve karşılığını oluşturan mal veya hizmet ayrı ayrı vergilendirilir.

İthalatta Vergiyi Doğuran Olay

İthalatta vergiyi doğuran olay, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlamasıdır. Gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise vergi doğuran olay gümrük beyannamesinin tescilidir.

1

Katma Değer Vergisinin
Matrahı: Katma değer
vergisinin matrahı, vergiye
konu işlemlerin değeridir.
Vergiye konu işlemlerin
değeri, söz konusu işlemler
nedeniyle ödenen veya
ödenmesi gereken bedeldir.

Teslim nedir?

VERGİNİN MATRAHI VE ORANI

Katma değer vergisinin matrahı, vergiye konu işlemlerin değeridir. Vergiye konu
işlemlerin değeri, söz konusu işlemler nedeniyle ödenen veya ödenmesi gereken
“bedeldir”.
Ticari teamüllere uygun olan ve faturada ayrıca gösterilen iskontolar matraha
dahil değildir.
Katma değer vergisine konu mal üzerinden ÖTV alınıyorsa katma değer vergisinin matrahı, bedele ÖTV eklenerek bulunur.
İthalatta uygulanan KDV’nin matrahı; bedele ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve benzerleri payların eklenmesiyle bulunur.
Mal veya hizmetin satış bedeli dışında ayrıca tahsil edilmesi gereken vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi farklar da katma değer vergisi matrahına dahil olacaktır.
Gider Vergileri Kanunu’na göre alınmakta olan özel iletişim vergisi ve şans
oyunları vergisi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.
Katma değer vergisinin kanun’da belirtilen oranı %10’dur. Ancak oran konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı, oranı
mal ve hizmet grupları, perakende ve toptan safhası itibarıyla ayrı ayrı 4 katına
kadar artırmaya ve %1’e kadar indirmeye yetkilidir.
Cumhurbaşkanı katma değer vergisi oranlarına ilişkin belirleme yetkisini çeşitli kararlarla kullanmıştır. Bu kararlar sonucunda genel oran % 18 olarak belirlenmiştir. Genel oran dışında % 1 ve % 8 olarak iki ayrı oran belirlenmiştir. Buna
göre; I Sayılı Listede yer alan mal ve hizmet grupları için % 1; II Sayılı Listede yer
alan mal ve hizmet grupları için % 8 oranı, diğer mal ve hizmetler için ise % 18
oranı uygulanacaktır.
Katma değer vergisine konu mal üzerinden ÖTV alınıyorsa katma değer vergisinin
matrahı, bedele ÖTV eklenerek bulunur.
Güncel KDV oranlarına https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kdv-oranlari adresinden ulaşabilirsiniz.
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Katma değer vergisinin matrahını açıklayınız.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM VE İADE

Katma değer vergisi üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında yaratılan değer
üzerinden alınmaktadır. Verginin yüklenicisi nihai tüketicidir. Bu nedenle tüketici durumunda olmayanların üzerinde katma değer vergisi yükünün kalmaması
gerekmektedir. Bunun sağlanması amacıyla düşünülen temel yol vergi indirimidir. Bunun dışında belirli durumlar için vergi iadesi ve gider yazma yolları kullanılabilmektedir.

Vergi İndirimi

Vergi indirimi en genel anlatımla; mal ve hizmet satımları üzerinden KDV tahsil
edenlerin, mal ve hizmetlerin alımları sırasında ödedikleri KDV’leri indirmesidir.
İndirim için; KDV’nin fatura (ve benzeri belgeler) üzerinde gösterilmesi ve
söz konusu işlemlere ilişkin kayıtların yasal defterlere zamanında yapılması gerekmektedir.

İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisinde genel kural indirim olmakla birlikte bazı işlemler sebebiyle
ödenen KDV’nin indirilmesi olanağı yoktur. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
Verginin Konusuna Girmeyen İşlemler: Verginin konusuna girmeyen işlemlerin yapılması hâlinde vergiyi doğuran olay oluşmayacağı için KDV mükellefiyeti
de söz konusu değildir. Bu nedenle verginin konusuna girmeyen işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirime konu olmaz.
Vergi Bağışıklığı Kapsamındaki İşlemler: İstisna veya muafiyet uygulanarak mal
teslimi veya hizmet ifasının vergi dışı bırakılması hâlinde, söz konusu mal ve hizmetlerin alımı sırasında yüklenilen KDV’lerin indirilmesi mümkün değildir.
Binek Otomobillerinin Katma Değer Vergisi: İşletmeye kayıtlı binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisi indirilemez. Binek otomobilleri dışında kalan araçların KDV’lerinin indirilmesi mümkündür.
Kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi konusunda faaliyette bulunan işletmelerin bu amaçlarla kullandıkları taşıtlar için
ödenen KDV’ler indirilebilmektedir.
Zayi Olan Malların Katma Değer Vergisi: İşletmeye ait mallar bozulma, çürüme, çatlama, kırılma, kaybolma, çalınma ve benzeri sebeplerle zayi olabilir. Zayi
olan mallar nedeniyle yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılamaz. Bu mallar
nedeniyle yüklenilen KDV’ler önceki dönemlerde indirim konusu yapılmışsa zayi
olunan dönemde yapılacak kayıtlarla indirim iptal edilir.
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: Gelir ve kurumlar vergisi açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olan işlemlere ilişkin katma değer vergilerinin indirim konusu yapılması mümkün değildir.
İndirilemeyecek KDV’nin Gider Yazılması
İndirim konusu yapılamayan KDV’lerin gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde, işin mahiyetine göre gider olarak indirilmesi ya da maliyet unsuru olarak kabul edilmesi mümkündür.
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Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi
ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin
maliyetleri içinde yer alan KDV, duruma göre gider olarak yazılacak veya maliyet
içinde bırakılacaktır.
İşletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer
vergisi, doğrudan gider veya maliyet unsuru kabul edilerek aktifleştirilecektir.

Vergi İadesi

KDVK’nın 32. maddesi hükmüne göre, maddede belirtilen diğer işlemlerle birlikte ihracat teslimlerinin de girdileri arasında yer alan (vergiden istisna edilmiş
bu işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen) katma değer vergisi,
mükelleflerin vergiye tabi işlemleri (örneğin, yurt içi mal ve hizmet teslimleri)
üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir.
Mükelleflerin, üzerinden katma değer vergisi tahsil ettikleri (vergiye tabi) işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin, indirilecek vergiden az olması hâllerinde, indirilemeyen katma değer vergisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.
Vergi iadesi, vergilendirme dönemleri esas alınarak vergi mükelleflerine yapılır. Katma değer vergisi mükellefi olmayanlara vergi iadesi yapılmaz. Bunun için,
vergi iadesi hakkı tanınan işlemleri yapan gerçek ve tüzel kişilerin, katma değer
vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, vergiden
istisna edilen işlem gerçekleşmeden, bu istisna ile ilgili iade hükmünün uygulanması mümkün değildir.
Faaliyetleri yalnızca iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin hesaplanan vergileri olmadığından yüklendikleri vergilerin iadesi gerekmektedir.
Ancak bunun için, beyannamede iade hakkı doğuran işlemlere ait bedel üzerinden kanuni vergi oranına göre hesaplanan vergi ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilen vergiler, mal ve hizmet alımlarına veya imal edilmesine ve
genel giderlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler toplamının mukayese edilmesi
gerekmektedir. İlgili dönemde iade edilecek verginin azami miktarı, istisnai durumlar hariç iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %18’i kadar olacaktır. Vergi
indirimi konusu olup iade ile karşılanamayan vergi miktarı ise bir sonraki döneme devrolunacaktır.
Vergiye tabi işlemlerle iade hakkı doğuran işlemleri birlikte yapan mükellefler ise yüklendikleri vergilerin tamamını vergiye tabi faaliyetler üzerinden hesapladıkları vergilerden indireceklerdir. İndirimle giderilemeyen vergilerden bu
mükelleflere ancak iade hakkı doğuran işlemlere isabet eden kısmı iade edilebilecektir. Bu nedenle, mükellefler mal ve hizmet alışları ile genel giderlere ait olan
vergilerden her iki işlem grubuna ait kısmı ayırmak zorundadır. Vergi iadesi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı başvuru üzerine yapılacaktır.

İade Hakkının Mahsup Yoluyla Kullanılması

Vergi iadesi hakkının indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanması hâlinde;
istemesi hâlinde mükellefin “kendisinin” vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
prim borçları, doğal gaz ve elektrik borçlarına mahsup edilebilir. Mahsubun talep
edilebilmesi için elektrik ve doğalgazın satın alındığı kurumdaki kamu hissesinin
% 51 ve daha fazla olması gerekiyor.
Vergi iadesi hakkının diğer işlemlerden kaynaklanması hâlinde; vergi iade
alacağı mükellefin “kendisinin”, “ortaklarının” veya “mal ya da hizmet satın al-
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dığı kişilerin” vergi borçlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına
mahsup edilebilir. Mahsup önceliği mükellefin kendisinin vergi borçlarına aittir.
Artan miktar olursa ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin
vergi borçlarına veya SGK prim borçlarına mahsup yapılır.
Hangi işlemler nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılmaz?

BEYAN VE ÖDEME

3

KDV’de vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Kanun’la Hazine ve Maliye Bakanlığına üçer aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit yetkisi verilmiştir. Buna göre, kendilerine üç aylık vergilendirme dönemi belirlenmiş olanlar dışındakiler bir aylık dönem kapsamındadırlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı sahip olduğu yetkiye dayanarak gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerin vergilendirme dönemini bir aylık dönem
olarak belirlemiştir. Üç aylık dönem kapsamında yer almayan diğer bütün mükellefler bir aylık beyan ve vergilendirme dönemi kapsamındadır.

Verginin Beyanı

Katma değer vergisinde vergilendirme, her vergilendirme dönemi için mükellef
tarafından yapılan beyana dayanır. Beyanlar, “beyanname” aracılığıyla yapılır.
İthalatta gümrük idaresine verilen gümrük giriş beyannameleri katma değer
vergisi beyannameleri yerine geçmektedir. Bu nedenle ithalatta ayrıca beyanname
verilmez.
Vergilendirme dönemi bir aylık olan mükellefler, bir aylık işlemlerle ilgili beyannameyi ertesi ayın 26. günü akşamına kadar verirler. Vergilendirme dönemi
üç aylık olan mükellefler üç aylık işlemlerle ilgili beyannameyi üçüncü ayı izleyen
ayın 26. günü akşamına kadar verirler.
Mükellefin değişik nedenlerle işi bırakması hâlinde, beyanname işin bırakıldığı ayı izleyen ayın 26. günü akşamı verilecektir. Ülkeyi terk hâlinde beyanname,
terkten önceki 15 gün içinde verilir.

Verginin Tarhı

Katma değer vergisini, mükellefin gelir veya kurumlar vergisi açısından mükellefinin tescilini yapan vergi dairesi tarh eder.
Mükellefin birden fazla işyeri olması ve bunların ayrı vergi dairelerinin yetki
çevrelerinde bulunması hâlinde de KDV tarhiyatı, gelir veya kurumlar vergisi açısından ortak olarak belirlenmiş vergi dairesi tarafından yapılacaktır.
Ticari faaliyet çerçevesinde yapılan gayrimenkul teslimleri ile iktisadi işletmelere dâhil gayrimenkullerin satışı hâllerinde mükellefin istemesi hâlinde, tarhiyat
gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince yapılabilir.
İthalattan alınacak katma değer vergisini, malın ithalatının gerçekleştiren
gümrük idaresi tarh eder.

Verginin Ödenmesi

Katma değer vergisi aşağıda belirtilen süreler içinde ödenir;
Bir aylık vergilendirme dönemine ait vergi, izleyen ayın 26. günü akşamına Vergileme dönemine ait KDV
ertesi ayın 26. gününe kadar
kadar,
beyan edilir ve ödenir.
Üç aylık vergilendirme dönemine ait vergi, üçüncü ayı izleyen ayın 26. günü
akşamına kadar,
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Mal ithalatında gümrük vergisi ile aynı zamanda (Mal ithalatı gümrük vergisine tabi değilse malın gümrük hattından geçişi anında).

4

Katma değer vergisi ne zaman beyan edilir, ne zaman ödenir?

KDV’DE VERGİ SORUMLULUĞU

Katma değer vergisinde vergi sorumluluğu, vergi alacağını güvence altına almak
amacıyla düzenlenmiştir. Sorumluk; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni veya iş merkezinin bulunmaması, belgesiz mal bulundurulması
veya belgesiz hizmet satın alınması ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hallerde söz konusudur.

Sorumluk Hâlleri

Sorumluluk kapsamında olanların ödenmeyen vergilerden sorumlu tutuldukları
sorumluluk hâllerine aşağıda kısaca değinilmektedir.

Mükelleflerin İkametgâh ve İşyeriyle Kanuni ve İş Merkezlerinin
Türkiye’de Bulunmaması
Katma değer vergisi konusuna giren işlemleri yapanların; uyruklarının,
ikametgâhının bulunduğu yerin, kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının vergiyi doğuran olay bakımından bir önemi yoktur.
Bu bağlamda vergi konusuna giren işlemleri gerçekleştiren bir yabancı gerçek
veya tüzel kişinin mal teslimleri ve hizmet ifaları üzerinden de vergi hesaplanması
gerekir. Ancak, bu durumdakilerin KDV’yi tahsil ederek vergi dairesine yatırmama olasılıkları yüksektir. Bu nedenle bu kişilere ödeme yapan vergi sorumluları,
işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’yi bu kişilere ödemeyip vergi dairesine
“sorumlu sıfatıyla” beyan ederek ödeyecektir.
Belgesiz Mal Bulundurma veya Hizmet Satınalma
Belgesiz mal bulundurulduğunun veya hizmet satın alındığının tespiti hâlinde söz
konusu mal veya hizmeti alan kişi ödenmeyen vergi nedeniyle vergi sorumlusu
sıfatıyla sorumludur.
Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilenlere,
bunlara ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük süre
verilir. Süresi içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi hâlinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki “emsal bedeli” üzerinden hesaplanan
katma değer vergisi tarh edilir.
Bakanlıkça Gerekli Görülen Hâller
KDVK’nın 9. maddesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “gerekli görülen hâllerde”
vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi
vermiştir. Bakanlık bu yetkisini çeşitli tarihlerde kullanarak sorumluluk uygulaması
kapsamındaki işlemleri belirlemiştir. Bu işlemler aşağıda başlık olarak sayılmıştır.
• Süreklilik gösteren telif faaliyetleri,
• Bazı kiralama işlemleri,
• Bazı reklam verme işlemleri,
• Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
• Özel güvenlik hizmetleri,
• İnşaat ve taahhüt işleri,
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•
•
•
•
•
•
•

Temizlik, bakım ve onarım işleri,
Yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri,
İş gücü hizmetleri,
Akaryakıt alımları,
Bazı maden ürün ve külçeleri alımları,
Hurda metalden elde edilen külçe alımları,
Turizm acente ve rehberlerine yapılan ödemeler.

Vergi Sorumluluğunda Beyan ve Ödeme

Katma değer vergisi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir aylık süre içinde kesinti yapmış oldukları vergileri vergi sorumluları için öngörülen (2) no.lu beyanname ile izleyen ayın 26’sına kadar beyan ederler ve 26. günü akşamına kadar öder.
Katma Değer Vergisinde sorumluluk konusunda http://www.google.com.tr/
url?sa=t&rct=j&q=katma%20de%C4%9Fer%20vergisinde%20vergi%20sorumlulu%
C4%9Fu&source=web&cd=3&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Farchive.ismmmo.org.tr %2Fdocs%2Fmalicozum%2F64MaliCozum%2F03-%252064%2520MEHM
ET%2520ALTINDA%25C4%259E.doc&ei=bAutT8LYJ4Ld4QTM4_y5DA&usg=AFQjC
NFWoFVquEW6TJbkOUzkTk_0Dh_-5w adresinde yer alan makaleden yararlanılabilir.

KDV’DE İSTİSNA VE MUAFİYETLER

Katma değer vergisinde çeşitli amaçlarla belirli kişilerin yapmış oldukları teslimler ile belirlenmiş konularda yapılan teslimler vergi dışı bırakılmıştır. Vergisel
bağışıklık olarak ifade edilen bu hususlar, aşağıda muafiyet ve istisnalar başlığı
altında kısaca açıklanmaktadır.

Muafiyetler

KDVK’da muafiyet başlığı yer almamaktadır. Kanunda düzenlenen bütün vergisel
bağışıklıklar “istisnalar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu genellemenin, yapılan düzenlemelerin muafiyet ya da istisna şeklinde ayrılmasının zorluğu nedeniyle yapıldığı
düşünülebilir. Aşağıda bunlardan bazıları hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olmayanlar
GVK hükümlerine göre kazancından dolayı gelir vergisinden muaf olan esnaflar
(küçük esnaf) KDV’den de vergiden muaf tutulmuştur. Bu durumdaki kişilerce
gerçekleştirilen teslim ve hizmetler için KDV hesaplanmaz.
GVK hükümlerine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbapları tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi değildir.
Ticari kazancından dolayı basit usulde vergilendirilenler tarafından gerçekleştirilen teslim ve hizmetler ile nedeniyle de KDV hesaplanmaz.
Gerçek usulde vergilendirilmeyen (stopaj yoluyla vergilendirilen) çiftçilerin
teslimleri üzerinden KDV hesaplanmaz.
Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcular
KDV’nin iç tüketimi hedef alması nedeniyle Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye dışına götürdükleri mallar için KDV ödenmemesi gerekmektedir. Bu
durumdaki kişilerin söz konusu mallar için ödedikleri vergiler yurt dışına çıkışta
iade edilir. Bunun için söz konusu alışların belirli yerlerden (tax free) yapılması ve
özel fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
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Kültür ve Eğitim Amaçlı Muafiyetler
Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım
sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;
İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,
Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor
tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri KDV’ye tabi değildir.
Vakıf üniversitelerinin almış olduğu öğrenim ücretleri istisna kapsamına girmez.
Bunlar üzerinden KDV hesaplanması gerekiyor.

Sosyal Amaçlı Muafiyetler
Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların
teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, Kanun’la kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
siyasi partiler ve sendikalar, kanun’la kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve
yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların sosyal amaçlı olarak
yaptığı teslim ve hizmetler dolayısıyla KDV hesaplanmaz.
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Muafiyeti
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (barolar, odalar vb) kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay
ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların
bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç) için
KDV hesaplanmaz.
Askerî Amaçlı Muafiyet
Askerî fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları
teslim ve hizmetler için KDV hesaplanmaz.

İstisnalar

Katma değer vergisi kapsamında yer verilen istisnalar oldukça fazladır. Aşağıda
bu istisnalardan bazıları genel hatlarıyla açıklanmaktadır.

İhracat İstisnası
KDV iç tüketimi vergilemeyi hedefleyen bir vergidir. Bu nedenle ihraç edilen
ürünler için KDV hesaplanmaz. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:
Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu
işleticisine tevdi edilmelidir.
Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış
ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına
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hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
Kanun’da kullanılan “yurt dışındaki müşteri” deyimi; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt
dışında kendi adına bağımsız faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için
aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
Ayrıca serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan “fason hizmetler” de istisna
kapsamındadır. Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.
Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.
İhracat istisnasından yararlananlar, ihraç ettikleri mal ve hizmetler sebebiyle
yüklenmiş oldukları KDV’yi indirim ve iade yoluyla telafi ederler.

Diplomatik İstisna
Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına
yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti
tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır.
BM ve OECD’ye Yapılan Teslimler
Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM’ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmî kullanımları
için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım
amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal
teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı
veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre
içerisinde KDV’den müstesnadır.
Deniz, Hava, Demiryolu Araçları İstisnası
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan;
Deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri,
Bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler vergiye tabi değildir.
Ayrıca, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan
hizmetler de vergiden istisna edilmiştir.
Maden Aramalarında İstisna
Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri
yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır.
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Ayrıca, ilgili kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler de vergi dışıdır.

Teşvikli Makine ve Teçhizat Teslimleri
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat
teslimleri de vergiden istisna edilmiştir.
Liman ve Hava Meydanı İnşaatı ve Bağlantı Yolları Yapımı
Limanlara bağlantı sağlayan demir yolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının
inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran
mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri
ve inşaat taahhüt işleri vergiden istisnadır.
Savunma ve Güvenlik Amaçlı Araç Teslimleri
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne
millî savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı,
tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin
olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu
kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kuruluşlarca onaylanan teslim
ve hizmetler vergiden istisnadır.
Uluslararası Taşımacılık İstisnası
Transit olarak veya Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımacılığı işleri vergiden istisnadır. Bu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı olmak şartıyla tanınmıştır.
Ayrıca, 4054 sayılı Rekâbetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanınca “belirlenen sınır kapılarında” 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt
dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı
römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu
miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır.
İthalat İstisnası
İthalat KDV’nin konusuna girmekle birlikte bazı ithalat işlemleri için istisna öngörülmüştür. Bunlar;
KDVK’ya göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a)
bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile
geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya
müstesna olan eşyanın ithali,
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Gümrük Kanunu’ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar.
Gümrük Kanunu’na göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması
veya asli kısmına bir ilave yapılması hâlinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir.

Hurda ve Atık Teslimleri
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam “hurda ve atıklarının” teslimi vergiden
istisna edilmiştir.
Devir ve Bölünme İşlemleri
Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi
Kanunu’na göre yapılan devir ve bölünme işlemleri dolayısıyla KDV hesaplanmaz.
İşletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması
KDVK’nın 17/4-d maddesi gereğince, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edilmiştir.
BSMV Kapsamındaki İşlemler
Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri
vergiden istisna edilmiştir.
Değerli Maden ve Değerli Kâğıt Teslimleri
Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,
safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse
senedi, tahvil teslimleri vergiden istisnadır.

ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Örnek 1: Meşrubat dağıtımı işiyle uğraşan Mükellef B bir müşterisine piyasa değeri T3.000 olan teslimat yapmıştır. Müşterisinin devamlı müşteri olması nedeniyle faturada göstererek bu satış bedeli üzerinden % 5 iskonto uygulamıştır. Soru: Bu
satışa ilişkinin KDV matrahı nasıl hesaplanacaktır?
Açıklama ve Çözüm: Ticari teamüllere uygun olan ve faturada ayrıca gösterilen iskontolar KDV matrahına dahil değildir. Bu nedenle mal bedeli olan
T3.000’den % 5 oranında iskonto (T150) düşülecektir. Kalan 2.850 KDV matrahıdır.
Örnek 2: Öğretmenlik yapan C, yurt dışından T500’ye aldığı bilgisayarı komşusunun ısrarına dayanamayıp T760’ye satmıştır.
Soru: Bu satış işleminde KDV hesaplanması gerekir mi?
Açıklama ve Çözüm: Yapılan işlem, alım-satım işlemidir. Bu tür faaliyetlerin
KDV konusuna girmesi için devamlı olarak yapılması gerekmektedir. Bay C öğretmenlik yaptığından söz konusu işlem arızi özelliktedir ve KDV’nin konusuna
girmemektedir.
Örnek 3: Bay K toptan kırtasiye ticaretiyle uğraşmaktadır. Sipariş üzerine bir
müşterisine ticari amaçlı olarak malzeme göndermiş, bu malzemeler müşterisinin
depo çalışanı tarafından teslim alınmıştır. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen
ödeme yapılmamıştır.
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Soru 1: Bu olayda KDV açısından vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiştir?
Açıklama ve Çözüm: Kural olarak mal tesliminde vergiyi doğuran olay malın
satıcı tarafından teslim edilmesidir. Bu teslim, bizzat malın alıcısına yapılabileceği gibi onun adına hareket edenlere (örneğin çalışanlarına) de yapılabilir. Teslim
edilen malın bedelinin tahsil edilip edilmemesinin vergiyi doğuran olayın oluşumuna bir etkisi yoktur. Bedel tahsil edilmese bile teslim yapılmışsa vergi doğar.
Dolayısıyla malın depo sorumlusuna teslimiyle vergiyi doğuran olay gerçekleşir.
Soru 2: Mal gönderilmeden önce faturanın kesilip alıcıya ulaştırılması hâlinde
vergiyi doğuran olay ne zaman doğar?
Açıklama ve Çözüm: Malın tesliminden önce fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi hâlinde belgenin düzenlenmesi vergiyi doğuran olayı ortaya çıkartır.
Örnek 4: Kalıp makinaları satışı yapan K, Bursa’da bir müşterisi ile bilgisayarlı
(CNC) tezgâh satışında anlaşmışlardır. Sözleşmeye de bağlanan anlaşmaya göre
K, bu tezgâhın montajını da yapacaktır. Tezgâh teslim edilmeden tezgâhın avansı
olarak K’ya banka yoluyla T30.000 gönderilmiştir.
Soru 1: Satış bedeline mahsuben alınan bu avans nedeniyle vergiyi doğuran
olay gerçekleşir mi?
Açıklama ve Çözüm: Mal satışına ilişkin sözleşme yapılması ve mal bedeline
mahsuben avans alınması hâlinde, malın teslimi yapılmadıkça vergiyi doğuran
olay gerçekleşmez.
Soru 2: Tezgâh, Aralık ayında müşteriye teslim edilmiş, montajı ise Şubat
ayında tamamlanmıştır. Bu durumda vergiyi doğuran olay ne zaman oluşur?
Açıklama ve Çözüm: Mal teslimi bir hizmetle birlikte bütün olarak yapılıyorsa vergiyi doğuran olay, hizmetin tamamlanmasıyla oluşur. Bu bağlamda kurma
(montaj) hizmetini de içeren satışlarda hizmet tamamlanınca vergi doğar. Burada
vergi montajın tamamlandığı Şubat ayında doğar.
Örnek 5: A firması ürettiği tekstil ürünlerini Fransa’ya ihraç etmiştir.
Soru 1: Bu işlem nedeniyle KDV hesaplanacak mıdır?
Açıklama ve Çözüm: KDV, iç tüketimin vergilendirilmesini amaçlayan bir
vergidir. Bu nedenle ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiştir. Dolayısıyla yapılan ihracat bedeli üzerinden KDV kesaplanmayacaktır.
Soru 2: A firmasının ihraç ettiği ürünler nedeniyle daha önce ödediği KDV
ne olacaktır?
Açıklama ve Çözüm: İhracat istisnasından yararlananlar, ihraç ettikleri mal
ve hizmetler sebebiyle yüklenmiş oldukları KDV’yi indirim ve iade yoluyla telafi
eder.
Örnek 6: Tüketici T, almış olduğu ürünlerin KDV dâhil fiyatını bilmekte ve
KDV hariç fiyatına ulaşmak istemektedir.
Soru 1: % 18’lik orana tabi KDV dahil fiyatı T354 olan bir malın KDV hariç
fiyatı ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: KDV dahil fiyatın bilindiği hâllerde KDV’siz fiyata ulaşmak için oranlama yapılır. % 18’lik orana tabi mallar için KDV dâhil bedeli 100 ile

5. Ünite - Katma Değer Vergisi

çarpıp 118’e böldüğümzde KDV’siz tutara ulaşırız. Buna göre 354 x 100 = 35.400,
35.400 / 118 = T300 KDV hariç bedel rakamına ulaşırız.
Soru 2: % 8’lik orana tabi KDV dahil fiyatı T81 olan bir malın KDV hariç fiyatı
ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: KDV dâhil fiyatın bilindiği hâllerde KDV’siz fiyata ulaşmak için oranlama yapılır. % 8’lik orana tabi mallar için KDV dahil bedeli 100 ile
çarpıp 108’e böldüğümzde KDV’siz tutara ulaşırız. Buna göre, 81 x 100 = 8.100,
8.100 / 108 = T75 KDV hariç bedel rakamına ulaşırız.
Katma değer vergisi ile ilgili geniş bilgilere Katma Değer Vergisi ve Uygulaması
(Şükrü KIZILOT, 5. Baskı, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2010) kitabından yararlanılabilir.
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Özet
1

2

3

Katma Değer Vergisinin konusunu açıklamak
Katma değer vergisinin konusu, Kanun’da sayılan işlemlerin Türkiye’de yapılmasıdır. Türkiye’de
yapılması vergi konusuna giren işlemler; ticari,
sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, mal ve hizmet
ithalatı ile diğer faaliyetlerden doğan teslim ve
hizmetlerdir.
Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayı değerlendirmek
Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay
teslimdir. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf
hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii
teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun
adına hareket edenlere gönderilmesi hâlinde,
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci
veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
Katma Değer Vergisinin beyan ve ödemesini açıklamak
Katma değer vergisi; bir aylık vergilendirme dönemine ait vergi, izleyen ayın 24. günü beyan
edilir ve 26. günü akşamına kadar ödenir. Üç aylık vergilendirme dönemine ait vergi, üçüncü ayı
izleyen ayın 24. günü beyan edilir ve 26. günü
akşamına kadar ödenir. Mal ithalatında gümrük
vergisi ile aynı zamanda (Mal ithalatı gümrük
vergisine tabi değilse malın gümrük hattından
geçişi anında) beyan ve ödeme gerçekleştirilir.

4

5

Katma Değer Vergisinde vergi sorumluluğunu
analiz etmek
Katma değer vergisinde vergi sorumluluğu,
vergi alacağını güvence altına almak amacıyla
düzenlenmiştir. Sorumluk; mükellefin Türkiye
içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni veya iş
merkezinin bulunmaması, belgesiz mal bulundurulması veya belgesiz hizmet satın alınması
ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hâllerde söz konusudur. Katma değer vergisi
kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir aylık
süre içinde kesinti yapmış oldukları vergileri
vergi sorumluları için öngörülen (2) no.lu beyanname ile izleyen ayın 24’üne kadar beyan
ederler ve 26. Günü akşamına kadar öderler.
Katma Değer Vergisindeki istisnaları açıklamak
Katma değer vergisinde çeşitli amaçlarla belirli
kişilerin yapmış oldukları teslimler ile belirlenmiş konularda yapılan teslimler vergi dışı bırakılmıştır. Kanun’da bunların tümü için istisna
ifadesi kullanılmasına rağmen bunların bir kısmı muafiyet olarak düzenlenmiştir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Katma değer vergisinde halen uygulanmakta olan
“genel oran” kaçtır?
a. % 10
b. % 8
c. % 5
d. % 1
e. % 18
2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV konusuna girmez?
a. Bankadan kredi alınması
b. Ticari amaçlı mal teslimi
c. İthalat
d. Boru hattıyla petrol taşınması
e. Ticari amaçlı hizmet ifası
3. Yüzde 18’lik orana tabi olan bir malın KDV dahil
satış fiyatı T236 ise KDV hariç tutarı ne kadardır?
a. T236
b. T190
c. T200
d. T186
e. T176
4. Yüzde 8’lik orana tabi olan bir malın KDV dahil satış fiyatı T324 ise bu fiyatı içinde ne kadar KDV vardır?
a. T36
b. T54
c. T18
d. T62
e. T24
5. Kamil Bey T2.000’lik giysi almıştır. Satıcı kendisine % 10 iskonto uygulamıştır. Kamil beyin ödeyeceği
KDV ne kadardır? (% 8 oranına göre)
a. T160
b. T144
c. T180
d. T120
e. T152

6. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için katma değer vergisi bakımından vergilendirme dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bir yıl
b. Üç ay
c. Bir ay
d. Dört ay
e. Altı ay
7. Gerçek usulde vergilendirilen tüccar C Mart ayına
ait işlemler dolayısıyla KDV beyannamesini ne zaman
verecektir?
a. 26 Mart
b. 24 Nisan
c. 31 Mart
d. 1 Nisan
e. 30 Nisan
8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’den istisna değildir?
a. İhracat teslimleri
b. Hurda teslimleri
c. Altın teslimleri
d. Kitap teslimleri
e. Uluslararası taşımacılık
9. Bir malın hem ÖTV’ye hem de KDV’ye tabi olması
hâlinde KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. ÖTV dahil bedel
b. ÖTV hariç bedel
c. BSMV dahil bedel
d. BSMV hariç bedel
e. Hiçbiri
10. Aşağıdakilerden hangisi dolayısıyla yüklenilen
KDV indirilebilir?
a. İstisna ve muafiyetler
b. Binek otomobili alımı
c. Zayi olan mallar
d. Kanunen Kabul edilmeyen giderler
e. Hizmet alımı
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Yaşamın İçinden

Okuma Parçası

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELGESİ
Tarih: 20.08.2011 Sayı: B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010KDV-23-34
Konu: Alkollü içkilerin alımında yüklenilen KDV’nin
indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, alkollü içkilerin perakende satışını yaptığınız belirtilmekte olup, bu
ürünlerin alımlarında yüklenilen katma değer vergisininin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
ile nihai tüketicilere teslimlerinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.
KDV Kanununun;
-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
-23/f maddesinde, Maliye Bakanlığı’nın işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekillerini tespit
etmeye yetkili olduğu,
-29 uncu maddesinde ise, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu
Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faliyetlerine ilişkin
olarak yüklendikleri KDV yi indirebilecekleri hükme
bağlanmıştır.
93 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 8 inci bölümünde;
“Alkollü içki teslimlerinde özel matrah şekli TEKEL’in
ilgili işletmeleri tarafından üretilen veya ithal edilen
içkilerde uygulanmakta, diğer kamu veya özel sektör
işletmelerinin alkollü içki teslimlerinde genel esaslara
göre işlem yapılmaktadır. Ancak, TEKEL’in ilgili işletmelerinin özelleştirilmesi nedeniyle bu işletmeler için
öngörülen özel matrah şekli uygulaması fiilen ortadan
kalkmıştır.....” açıklamaları yer almaktadır.
Buna göre, alkollü içkilerin perakandeci bayiler tarafından nihai tüketicilere teslimi, genel esaslara göre
KDV ye tabi tutulacak, alkollü içki alımları nedeniyle
yüklenilen KDV, Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca
indirim konusu yapılabilecektir.

Yurtdışına çıkana ve gelene vergi iadesi var
Şükrü Kızılot 28.12. 2005 Hürriyet
Yılbaşı ve yaklaşan bayram tatili nedeniyle, yurtdışına
tatil amaçlı çıkışlar başladı. Gurbetçilerin bir kısmı da
yılbaşı ve bayramı Türkiye’de geçirmek için Türkiye’ye
geliyorlar. Yabancı ülkelere tatil amacıyla gidenler, o
ülkede alış-veriş yaptıklarında, satın aldıkları malların
bedeli içinde yer alan KDV’yi iade olarak alabiliyorlar.
Gurbetçiler de Türkiye’de kendilerine ya da yurtdışındaki yakınlarına aldıkları kıyafet ve hediyelerin
KDV’sini, iade olarak geri alabiliyorlar.
YURTDIŞINA ÇIKANLAR
İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya
gibi ülkelerde, KDV iadesi şöyle oluyor. Alış-veriş yaparken, mal bedeli dahil olan KDV de ödenmiş oluyor.
Alış-veriş bittiğinde, o mağazadan ‘Tax Free Form’ diye
adlandırılan ‘Value Addet Tax (VAT) Refunded Form’
yani KDV iade formunu düzenlettirip, imzalattırıyorlar.
Türkiye’ye dönerken, o ülkenin havaalanında, gümrük
yetkilisine, aldıkları malları gösterip, KDV iade formunu damgalattırıp, imzalattırıyorlar. Ardından, bilet ve
pasaportlarını gösterip içeri girdiklerinde, ilgili ofis tarafından, KDV iadesi nakit ya da kredi kartı hesabına
havale şeklinde yapılıyor.
Avusturya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde, bazı büyük mağazalarda, alış-veriş sonrası KDV iadesi nakit
olarak yapılabiliyor. Bu gibi durumlarda, banka kartının numarası alınıyor. KDV formu, havaalanında
gümrük memuruna mühürletip, üzerinde adres yazılı
zarfa konulup oradaki kutuya atılıyor. Bu yapılmazsa,
iade edilen KDV, yüzde 10 fazlasıyla banka kartınızdan tahsil ediliyor.
GURBETÇİLERE İADE
KDV iadesinden, TC tabiyetinde olmakla birlikte, yurt
dışında bulunan ve yabancı ülkede ikamet ettiklerine
dair, o ülke resmi makamlarından ikamet belgesi alan,
Türk vatandaşları yararlanabiliyor.
KDV iadesine konu malın, ‘izin belgeli’ satıcıdan alınması gerekiyor. Bazı işyerlerinin camına yapıştırılan
‘tax free’ yazısı bu anlama geliyor. Alınan malların vergisiz tutarının, 100 YTL’nin üzerinde olması gerekiyor.
Satıcıların, KDV iadesine konu satışları için 4 nüsha fatura düzenlemeleri ve bunun 3 nüshasını alıcıya
vermesi gerekiyor. Faturaya satıcı tarafından; alıcının
pasaport türü ve numarası, alıcının yabancı ülkede ikamet ettiğini gösteren belgenin tarih ve numarası varsa
alıcının banka şubesi ve numarasını yazması gerekiyor.

Kaynak: www.gib.gov.tr
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Alıcının faturada yazılı malı örneğin halı ve elbiseyi, satın aldığı tarihten itibaren 3 ay içinde, kendi beraberinde
yurt dışına çıkarması gerekiyor. Ayrıca, gümrükten çıkış
sırasında, satıcı tarafından verilen 3 nüsha ‘fatura’nın ve
varsa ‘çek’in, gümrük görevlilerine onaylattırılması ve
onaylattırılan 3 nüsha faturanın, 2 nüshasının bu görevlilere verilmesi gerekiyor. KDV iadesinden, Türkiye’ye
gelen yabancı uyruklu turistler de yararlanabiliyorlar.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e

2. a
3. c

4. e

5. b

6. c
7. b
8. d
9. a
10. e

Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Oranı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Konusu” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Oranı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. KDV
dahil fiyatın bilindiği hallerde KDV’siz fiyata
ulaşmak için oranlama yapılır. % 18’lik orana
tabi mallar için KDV dahil bedeli 100 ile çarpıp 118’e böldüğümzde KDV’siz tutara ulaşırız.
Buna göre, 236 x 100 = 23.600, 23.600 / 118 =
T200 KDV hariç bedel rakamına ulaşırız.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Oranı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Önce
KDV hariç rakama ulaşalım. KDV dahil fiyatın
bilindiği hallerde KDV’siz fiyata ulaşmak için
oranlama yapılır. % 8’lik orana tabi mallar için
KDV dahil bedeli 100 ile çarpıp 108’e böldüğümzde KDV’siz tutara ulaşırız. Buna göre, 324
x 100 = 32.400, 32.400 / 108 = T300 KDV hariç
bedele ulaşırız. Bu değer KDV dahil bedelden
düşüldüğünde (324 – 300) T24’ye ulaşılır.
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Oranı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. KDV
matrahı olarak iskonto sonrası bedel esas alınacak. Yani 2.000 - (2000 x % 10) = T1.800 vergi matrahına % 8’lik KDV oranı uygulanacak.
1.800 x % 8 = T144 KDV ödeyecektir.
Yanıtınız yanlış ise “Beyan ve Ödeme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Beyan ve Ödeme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kdv’de İstisna ve Muafiyetler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Kitap
teslimleri KDV’den istisna edilmemiştir
Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı ve Oranı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kdv’de İstisna ve Muafiyetler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik
veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına
hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya
onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya
onun adına hareket edenlere gönderilmesi hâlinde,
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
Sıra Sizde 2
Katma değer vergisinin matrahı, vergiye konu işlemlerin değeridir. Vergiye konu işlemlerin değeri, söz konusu işlemler nedeniyle ödenen veya ödenmesi gereken
bedeldir. Ticari teamüllere uygun olan ve faturada ayrıca gösterilen iskontolar matraha dahil değildir. Katma
değer vergisine konu mal üzerinden ÖTV alınıyorsa
katma değer vergisinin matrahı, bedele ÖTV eklenerek
bulunur. İthalatta uygulanan KDV’nin matrahı; bedele
ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve
benzerleri payların eklenmesiyle bulunur.
Sıra Sizde 3
İndirim konusu yapılamayan verginin konusuna girmeyen işlemler; vergi bağışıklığı kapsamındaki işlemler, binek otomobillerinin katma değer vergisi, zayi olan
malların katma değer vergisi, kanunen kabul edilmeyen
giderler üzerinden hesaplanan katma değer vergisidir.
Sıra Sizde 4
Katma değer vergisi uygulamasında üç aylık ve bir
aylık vergileme dönemleri söz konusudur. Mükellef
grubun büyük bir çoğunluğu bir aylık dönem kapsamındadır. Vergileme dönemine ait KDV ertesi ayın 24.
gününe kadar beyan edilir ve 26. gününe kadar ödenir.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Emlak vergisinin konusu ve mükelleflerini açıklayabilecek,
Emlak vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesini değerlendirebilecek,
Motorlu taşıtlar vergisinin konusunu ve mükelleflerini açıklayabilecek,
Veraset ve intikal vergisinin konusu ve mükelleflerini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Gayrimenkul
• Emlak Vergisi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi

• İstisna ve Muafiyetler
• Veraset ve İntikal Vergisi
• İvazsız İntikal

İçindekiler
Vergi Uygulamaları

Gayrimenkul Vergileri, Taşıtlarda
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Gayrimenkul Vergileri,
Taşıtlarda ve Ölüm Hâlinde
Vergileme
GAYRİMENKUL VERGİLERİ

Gayrimenkul, Medeni Kanun’un 704. maddesinde “taşınmaz” terimiyle ifade edilmiştir. Medeni Kanun’a göre arazi, tapu sicilinde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklarla kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz
kapsamında yer almaktadır.
Kural olarak gayrimenkul mülkiyeti tescille kazanılır. Tescil, tapu sicilindeki
kütüğe kayıtla gerçekleşir. Bununla beraber, vergi kanunlarının uygulanması bakımından gayrimenkul kabul edilen motorlu kara taşıtları için trafik siciline, gemiler için liman siciline kayıt yapılır.
Gayrimenkul mülkiyetinin tescille kazanılmasının istisnaları bulunmaktadır.
Medeni Kanun’un 705. maddesine göre miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal,
kamulaştırma hâlleri ile Kanun’da öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden
önce kazanılır. Ancak, bu durumlarda malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlı kılınmıştır.
Bu başlık altında kira gelirleri hariç, başta emlak vergisi olmak üzere gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren vergi düzenlemeleriyle ilgili bilgiler verilecektir.

Emlak Vergisi

Emlak vergisi, servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Vergi bazı servet unsurları üzerinden alınması nedeniyle özel servet vergisi yapısındadır. Aşağıda bu
vergiye ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Verginin Konusu ve Mükellefi
Emlak vergisinin konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arazilerdir.
“Bina” deyimi, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki
sabit yapıları kapsar. Kanun’un uygulanmasında yüzer havuzlar, yüzer yapılar, çadırlar ve nakil araçlarına takılıp çekilebilen seyyar evler bina sayılmaz.
“Arazi” yeryüzü parçasını ifade etmektedir. İmar planları ile iskân bölgesine
alınmış ve parsellere ayrılmış arazilere “arsa” denilmektedir. Emlak vergisi uygulaması bakımından, arazinin özel bir türü olarak arsalar da vergiye tabidir.
Emlak vergisinin mükellefi, bina ve arazinin malikidir. Verginin konusuna giren bina veya arazi üzerinde intifa hakkı kurulmuşsa mükellef intifa hakkı sahibidir. Bina ve arazinin maliki ve intifa hakkı sahibi yoksa binayı malik gibi tasarruf
eden gerçek veya tüzel kişi mükellef kabul edilir.
Emlak vergisinin konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arazilerdir.

Gayrimenkul Mülkiyetinin
Kazanılması: Kural olarak
gayrimenkul mülkiyeti
tescille kazanılır. Tescil, tapu
sicilindeki kütüğe kayıtla
gerçekleşir.
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Ahmet Bey’in İsviçre’de bir sayfiye evi bulunmaktadır. Ahmet Türkiye’de emlak vergisi ödeyecek midir?

Emlak Vergisinde Bildirim
Emlak vergisinde mükelleflerin beyanname vermesi söz konusu değildir. Mükellefler, Kanun’da belirtilen sebeplerin ortaya çıkması hâlinde bildirim verir. Mükellefler tarafından verilen bildirimlerde; mükellefin kimlik bilgileri, adres bilgileri
ve vergi konusu emlaka ilişkin bilgiler yer alır. Mükellefin verdiği bildirimde yer
alan bilgiler, yapılacak vergi tarhiyatlarının temelini oluşturur. Bildirim verilmesini gerektiren yeni bir sebep ortaya çıkmadıkça bir daha bildirim verilmez. Mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler şunlardır.
• Yeni bina inşa edilmesi, mevcut binaya eklemeler yapılması, asansör veya
kalorifer tesisatı yapılması,
• Binanın yanması, yıkılması ve benzeri nedenlerle harap olması veya değerinin düşmesi, binada var olan asansör veya kalorifer tesisatının kaldırılması,
• Binanın kullanım tarzının değişmesi,
• Emlakın bütünleyici parçası durumunda olan arazinin bu vasfını yitirmesi,
• Emlakın ifraz veya taksim edilmesi,
• Emlakın malikinin değişmesi,
• Arazinin yapısının veya kullanım biçiminin değişmesi.
Emlak vergisinde mükelleflerin beyanname vermesi söz konusu değildir. Mükellefler, kanunda belirtilen sebeplerin ortaya çıkması hâlinde bildirim verir.
Emlak vergisinde bildirim verilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıkması
hâlinde bunlara ilişkin bildirim, bildirimde bulunulmasını gerektiren sebebin
ortaya çıktığı bütçe yılı içinde verilir. Yeni bina inşa edilmesi hâlinde inşaatının
tamamlandığı yıl içinde bildirimde bulunulması gerekir. Emlak vergisine ilişkin
bildirim, emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye verilir. Mükellefiyet, bildirim verilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıktığı yılı izleyen yıldan itibaren başlar.
Emlak vergisi bildirimi ne zaman ve nereye verilir?

2

Vergi Matrahı ve Oranı
Emlak vergisinin matrahı, vergiye konu emlakın vergi değeridir. Vergi değerleri
“asgari değerler” olarak 4 yılda bir belirlenir. Önce, vergi konusu emlakın niteliğine göre metrekare birim değeri ile emlakın yüzölçümü çarpılarak temel vergi
değeri bulunur. Bu değere binalar için bazı eklemeler yapılır (asansör için % 6,
kalorifer için % 8). Bu şekilde bulunan değer her yıl yeniden değerleme oranının
yarısı oranında artırılarak vergi değerine ulaşılır. Vergi değerinden varsa istisnalar
düşüldükten sonra vergi matrahı bulunur.
Emlak vergisi oranları, emlakın niteliği ve bulunduğu yere göre farklı belirlenmiştir.
Binalar: Konutlarda emlak vergisi oranı binde 1’dir. Diğer binalarda vergi oranı binde 2’dir. Vergiye konu binaların büyükşehir belediyesi sınırları içinde veya
büyükşehir belediyesi mücavir alanı sınırları içinde olması hâlinde vergi oranı iki
kat (binde 2 ve binde 4) olarak uygulanır.
Arazi ve Arsalar: Arazilerde emlak vergisi oranı binde 1’dir. Arsalarda vergi
oranı binde 3 olarak uygulanır. Arazi ve arsaların büyükşehir belediyesi sınırları
içinde veya büyükşehir belediyesi mücavir alanı sınırları içinde olması hâlinde
vergi oranı iki kat (binde 2 ve binde 6) olarak uygulanır.
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Emlak vergisine konu taşınmazların büyükşehir belediyesi sınırları içinde veya
büyükşehir belediyesi mücavir alanı sınırları içinde olması hâlinde vergi oranı iki
kat uygulanır.

Verginin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi
Emlak vergisi mükelleflerin vermiş oldukları bildirimler dikkate alınarak tarh
edilir. Bildirimlerin geç verilmesi veya hiç verilmemesi hâlinde ise vergi idarece
tarh edilir. Vergi tarh edildiği tarihte tahakkuk eder. Tahakkuk eden vergi mükellefe yazı ile bildirilir (tebliğ edilir). İzleyen yıllarda ise ayrıca tebliğe gerek kalmaksızın her yılın başında o yıl için vergi tahakkuk eder.
Yıllık olarak tarh ve tahakkuk eden emlak vergisine ayrıca verginin % 10’u oranında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payı (TKVKKP) eklenir.
Tahakkuk eden emlak vergisi ve TKVKKP; biri Mart, Nisan Mayıs ayları içinde
diğeri Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ilgili belediyeye ödenir.
Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Muaflık ve İstisnalar
Emlak vergisinde uygulanan muafiyetler; kamu kurum ve kuruluşları, kamuya
yararlı kuruluşlar, amatör spor kulüpleri, elçilik ve konsolosluklar, organize sanayi
bölgelerine ve askerî kuruluşlara ait mülklere yönelik olarak uygulanmaktadır. Bu
muafiyetlerin önemli bir kısmı gelir getirmeme şartına bağlı olarak uygulanmaktadır.
Emlak vergisinde uygulanan istisna ve muafiyetlerden bazıları aşağıda kısaca
açıklanmaktadır.
• Yeni Konut İnşaatı İstisnası: Konut olarak kullanılan ve yeni inşa edilen binaların vergi değerinin dörtte biri (T2.500’den az olmamak üzere) 5 yıl süreyle vergiden istisnadır. İstisna, inşaatın tamamlandığı yılı izleyen yıldan
itibaren uygulanacaktır. Binanın satılması hâlinde, yeni sahibi de istisnadan kalan sürede yararlanabilir.
• Arazi İstisnası: Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içinde bulunan
arazilerin toplam vergi değerinin T10.000’si vergiden istisnadır. İstisna sadece araziler için geçerli olup arsalara uygulanmaz.
• Emekliler Muafiyeti: Kanun’da istisna ve muafiyetler arasında sayılmamakla
birlikte, sonuçları itibariyle muafiyet özelliğini taşıyan bu uygulama, indirimli vergi oranı uygulanmasını öngörmektedir. Buna göre;
- 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, 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 indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Cumhurbaşkanı Kanun’la verilen bu yetkisini kullanmış ve bu durumdakiler
için vergi oranını sıfır (0) olarak belirlemiştir.
Tek meskene hisse ile sahip olunması hâlinde istisna hisseye isabet eden kısma
da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler (yazlıklar, dağ evi, bağ evi) uygulama kapsamı dışındadır.
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Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemez.

Gayrimenkul Satışında Vergileme

Kişiler çeşitli sebeplerle sahip oldukları gayrimenkullerini satabilir. Bu durumda,
satış işlemi nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması söz konusu olabilmektedir. Aşağıda kısaca bu durumlar açıklanmaktadır.

Değer Artışı Kazancı Elde Edilmesi Hali
İvazsız edinimler hariç olmak üzere gayrimenkullerin ve bu nitelikteki mal ve
hakların edinme tarihinden itibaren beş yıl (1.1.2007 tarihinden önce iktisap edilmiş olanlarda dört yıl) içinde elden çıkarılması hâlinde doğacak kazançlar değer
artışı kazancı kapsamına girmektedir.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, 2019 yılı için T14.800’si
gelir vergisinden müstesna olup safi kazancın istisna tutarını aşmaması hâlinde
beyan edilmesi ve vergi ödenmesi gerekmez. Değer artışında safi kazanç, elden
çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen
her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin
ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi yoluyla bulunur.
Gayrimenkulün elden çıkarılmasında iktisap bedeli, gayrimenkulün, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen TEFE (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilmektedir. Ancak endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.
Türk Medeni Kanunu’nun 705. maddesi uyarınca gayrimenkullerde iktisap, tapuya tescille gerçekleşmektedir. Buna göre iktisap edilen gayrimenkullerin elden
çıkarılması hâlinde, değer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak
gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınmaktadır. Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel
hallerde iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma
tarihi kabul edilmektedir.
Konut yapı kooperatiflerinden gayrimenkulü fiilen kullanıma hazır şekilde
teslim alanların, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını; tahsis belgesi,
teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle
tevsik etmeleri hâlinde, değer artışı kazancının tespiti yönünden fiilen kullanıma
başladıkları tarih iktisap tarihi olarak kabul edilmektedir.
Değer artışı kazancı, bir ivaz karşılığında alınan gayrimenkuller için söz konusu olup miras veya bağış yoluyla karşılıksız edinilen gayrimenkullerin satışından
elde edilen gelirlerin değer artışı kazancı kapsamına girmesi söz konusu değildir.
Miras veya bağış yoluyla edinilen gayrimenkullerin satışlarından elde edilen kazançlar değer artışı kazancı kapsamına girmez.

Ticari Kazanç Elde Edilmesi Hâli
Gayrimenkul satışları dolayısıyla ticari kazanç elde edilmesi iki farklı durumda
ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan ilki, satışların sürekli yapılmasıdır. Mükelleflerin gayrimenkul satışlarını süreklilik gösterecek şekilde yapmaları hâlinde, ticari
faaliyette bulundukları kabul edilmektedir.
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İkinci durum ise arazi satın alanları ilgilendirmektedir. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 37. maddesinin ikinci fıkrasıyla yapılan düzenlemeye göre; satın alınan veya trampa yoluyla edinilen “arazinin” edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu süre içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen
satılması hâlinde elde edilen kazanç ticari kazanç kabul ediliyor.
Arazi satın alanların, bu arazinin alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde parsellenmesi (yani arsa haline dönüşmesi) hâlinde, bu gayrimenkul 5 yıl içinde
veya daha sonra satıldığında ortaya çıkan kazanç, ticari kazanç olarak vergiye
tabi tutuluyor. Bu uygulama sadece satın alınan veya trampa yoluyla edinilen
araziler için geçerli olup miras veya bağış yoluyla edinilen araziler için geçerli
değildir.
Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ilgili geniş bilgilere Gayrimenkul Rehberi
(Kızılot Şükrü, Sarısu Ekrem, Özcan Sezgin, Kızılot Zuhal, 9. Baskı, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011.) adlı kitaptan ulaşabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu taşıtlar vergisi de yapı olarak özel servet vergisi özelliği taşımaktadır.
Ödenecek verginin spesifik olarak belirlendiği bu vergi ile ilgili olarak aşağıda
kısa açıklamalar yer almaktadır.

Verginin Konusu ve Mükellefi

Motorlu taşıtlar vergisinin konusu motorlu taşıtlardır. Motoru olmayan taşıt araçları vergi konusuna girmez. Motorlu olmakla birlikte tarifelerde yer verilmeyen
taşıtlar da verginin konusuna girmez.
Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi taşıtın ilgili sicilde adlarına kayıt ve tescil
edildiği gerçek ve tüzel kişilerdir. Bir araç sicilde kimin adına kayıtlı ise o kişi verginin mükellefi olur. Yeni tescil edilecek taşıtlarda takvim yılının ilk altı ayı içinde
kayıt ve tescil edilen taşıtlarda mükellefiyet kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı
başından itibaren başlar.
Taşıtın devralınması hâlinde; takvim yılının ilk altı ayı içinde satış ve devir yapılan taşıtlarda devralan bakımından mükellefiyet, takvim yılının ikinci altı aylık
dönemin başından itibaren başlar. İkinci altı ayda yapılan satış ve devirlerde ise
devralan bakımından mükellefiyet izleyen yıldan itibaren başlar.

Vergi Tarifesi ve Ödeme

Motorlu taşıtlar vergisi vergi konusuna giren taşıtlar için belirlenmiş tarifelere
göre alınmaktadır. Vergi konusuna giren taşıtın özellikleri dikkate alınarak bulunduğu yere karşılık gelen vergi her yılbaşında tahakkuk etmektedir.
Tahakkuk eden vergi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenir.
Takvim yılının ilk altı ayında vergide değişiklik yapılması hâlinde bu ikinci taksite
yansır. Ayrıca, takvim yılının ilk altı ayında araçta vergiyi etkileyecek değişiklikler
meydana gelmesi hâlinde de bu durum ikinci taksitte dikkate alınır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, tarife grupları itibariyle her yıl belirlenmektedir.
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VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Kişilerin sahip olduğu servet unsurları çeşitli sebeplerle el değiştirebilmektedir.
Servet unsurları ölüm veya bağışlama hâlinde ivazsız (karşılıksız) olarak el değiştirmektedir. Böyle bir durumda veraset ve intikal vergisi ödenmesi söz konusu
olabilmektedir.

Verginin Konusu ve Mükellefleri

Veraset veya sağlar arasındaki ivazsız intikaller veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturur. Ölüm nedeniyle kişilik de sona ereceğinden ölen kişinin malları üzerindeki hakları sona erer. Bu mallar kanuni veya mansup mirasçılarına
geçer.
Bir kimsenin malları üzerindeki tasarruf hakkı, malların başkasına ivazsız (karşılıksız) olarak devredilmesi (hibe, bağış) hâlinde de sona erer. Veraset ve intikal
vergisi hem miras hem de bağış yoluyla gerçekleşen ivazsız intikalleri konu alır.
Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, miras yoluyla veya ivazsız olarak mal
edinen gerçek veya tüzel kişilerdir.
Mirasçı konumunda olanların mirası reddetmeleri için üç aylık süre söz konusudur. Bu süre içinde mirası reddeden kişilerin miras üzerinde hak talep etmeleri
de söz konusu olamayacağından vergi yükümlülüğü de söz konusu değildir.

Muaflık ve İstisnalar

Veraset ve intikal vergisinde çeşitli nedenlerle muafiyet ve istisnalara yer verilmiştir. Aşağıda bunlara kısaca değinilmektedir.

Muaflıklar
Bazı kişi ve kurumların veraset yoluyla veya diğer biçimlerde ivazsız mal edinmeleri
hâlinde veraset ve intikal vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir. Bunlar;
• Kamu idareleri,
• Emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları,
• Kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti olan vakıflar,
• Siyasi partiler,
• Bazı kurumlara ait teşekküller,
• Yabancı devlet temsilcileri.
İstisnalar
Veraset ve intikal vergisinden istisna edilen edinimlerden bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.
• Ölene ait ev eşyası,
• Ölene ait kişisel eşyalar,
• Aile hatırası olarak saklanan ve korunan eşyalar (tablo, kılıç, madalya),
• Örf ve âdete göre verilmesi mutat olan taşınır nitelikteki hediye, çeyiz, yüzgörümlüğü ve drahomalar,
• İvazsız intikallerle yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin her yıl
belirlenen tutarı (2019 yılı için T5.760),
• Evlatlıklar dâhil füruğ ve eşe isabet eden miras payının her yıl belirlenen
tutarı (2019 yılı için her birine isabet eden miras payının T250.125’si, füru
bulunmaması hâlinde eşe isabet eden miras payının T500.557’si).
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Beyanname

Veraset ve intikal vergisi beyan esasına dayalı bir vergidir. Veraset ve intikal vergisi mükellefleri, kendilerine intikal eden mallar üzerinden bazı indirimleri (ölenin
belgeye bağlanmış borçları, intikal eden mala ait borçlar, ölen kişinin cenaze masrafları) yaparak beyan olunacak tutarı belirler.
Veraset ve intikal vergisinde beyanname verme süresi değişkenlik taşımaktadır. Miras yoluyla intikallerde ölüm tarihini izleyen dört ay içinde (ölüm yabancı
ülkede gerçekleşmişse altı ay), gaiplik hâlinde gaiplik kararının sicile işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde beyanname verilir.
Diğer intikallerde intikal tarihinden itibaren bir ay içinde beyanname verilmesi gerekir. Veraset ve intikal vergisinde yukarıda değinilen beyanname verme
süresi dışında ek süreler de söz konusudur. Normal beyanname verme süresini
izleyen 15 günlük süre birinci ek süredir. Birinci ek sürede beyanname verilmemesi hâlinde beyana çağrı yazısı tebliğ edildikten sonraki 15 günlük süre ikinci
ek süredir.
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen yarışma ve çekilişlerle futbol ve
at yarışlarına ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyeler için kazananların beyanname vermesi söz konusu değildir. Bu tür yarışma, çekiliş ve bahisleri düzenleyenler ödeme yaparken % 20 oranında kesinti yapmak zorundadır. Yapılan bu
kesintiler, kesinti yapanlar tarafından izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar
ödenir.

Vergi Tarifesi, Tarhiyat ve Ödeme

Veraset ve intikal vergisi tarifesi; intikalin türü ve intikalin yapıldığı kişiye göre
farklı olan artan oranlı bir yapıya sahiptir. 2019 yılı tarifesi aşağıda yer almaktadır.
2019 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah

Veraset yoluyla
intikallerde vergi
oranı (yüzde)

İvazsız
intikallerde vergi
oranı (yüzde) (*)

İlk

T290.000 için

1

10

Sonra gelen

T700.000 için

3

15

Sonra gelen

T1.500.000 için

5

20

Sonra gelen

T2.700.000 için

7

25

Matrahın

T5.190.000’yi aşan bölümü için

10

30

(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan
ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali hâlinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin
tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
Veraset ve intikal vergisi beyannamenin verilmesinden sonraki 15 gün içinde
önce mükellefin beyanı üzerine tarh edilir. Buna ön tarhiyat denir. Ön tarhiyattan
sonra idare, mükellefin bildirdiği malları değerlemeye tabi tutar. Bu şekilde bulunan değer üzerinden yapılan tarhiyat işlemine kesin tarhiyat denir.

115

116

Vergi Uygulamaları

Veraset ve intikal vergisi, tahakkuk tarihinden itibaren üç yıl içinde 6 taksitte
ödenir. Taksitlerin ödenme zamanı her yılın Mayıs ve Kasım aylarıdır.

4

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Örnek 1: Bay A’nın Eskişehir merkezde bir konutu bulunmaktadır. Konutun vergi
değeri T120.000’dir.
Soru 1: Bay A’nın ödemesi gereken emlak vergisi ne kadardır? Söz konusu evin
İnönü ilçesinde olması hâlinde ödenecek vergi miktarında değişiklik olur mu?
Açıklama ve Çözüm: Konutlar için uygulanacak oran binde 1’dir. Konutun
büyükşehir belediyesi sınırları içinde olması nedeniyle vergi oranı binde 2 olarak
uygulanacaktır. Buna göre 120.000 x binde 2 = T240 emlak vergisi ödenecektir.
Söz konusu evin İnönü ilçesinde olması hâlinde vergi oranı binde 1 olarak uygulanacak ve emlak vergisi T120 olarak hesaplanacaktır.
Soru 2: Bay A’nın emlak vergisi dışında yapması gereken bir ödeme var mıdır?
Açıklama ve Çözüm: Yıllık olarak tarh ve tahakkuk eden emlak vergisine ayrıca verginin % 10’u oranında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı
Payı (TKVKKP) eklenecektir. Buna göre evin Eskişehir merkezde olması hâlinde
T240 emlak vergisi ve (240 x % 10 =) T24 TKVKKP olmak üzere toplam ödeme
T264 olacaktır.
Örnek 2: Devlet memurluğundan emekli olup Kastamonu’da yaşayan M’nin
tek varlığı 150 metrekarelik evidir. Konutun vergi değeri T185.000’dir.
Soru 1: Bay M’nin ödemesi gereken emlak vergisi ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek
meskeni olan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri sıfır oranlı
emlak vergisi öderler. Yani, emlak vergisi ödemezler.
Soru 2: M’nin ikinci bir ev satın alması durumunda sonuç değişir mi?
Açıklama ve Çözüm: Sıfır oranlı emlak vegisi sadece 200 m2’yi geçmeyen tek
konut olması hâlinde geçerlidir. İkinci konut edinilmesi hâlinde her iki konut için
de vergi ödenmesi gerekir.
Örnek 3: Bay H’nin İznik’te konut olarak inşa ettirdiği bina 2019 yılı Ekim
ayında tamamlanmıştır. Binanın vergi değeri T130.000’dir.
Soru 1: Bay H’nin 2019 yılı için emlak vergisi açısından yapması gereken işlem
var mıdır?
Açıklama ve Çözüm: Yeni bina inşa edilmesi hâlinde inşaatının tamamlandığı
yıl içinde bildirimde bulunulması gerekir. Bay H emlak vergisine ilişkin bildirimi
2019 yılı sonuna kadar İznik Belediyesi’ne vermesi gerekir. Mükellefiyet, inşaatın
tamamlandığı yılı izleyen yıldan (2020) itibaren başlar.
Soru 2: Bay H 2019 yılı için ne kadar emlak vergisi ödeyecektir?
Açıklama ve Çözüm: Bay H, 5 yıl süreyle binasının vergi değerinin (T130.000)
dörtte biri (T32.500) istisnadır. Bu nedenle emlak vergisi (130.000 - 32.500) =
T97.500 üzerinden hesaplanacaktır. Konut büyükşehir sınırları dışında olduğundan binde 1 oranı uygulanacaktır.
Buna göre Bay H; 97.500 x binde 1 = T97,50 emlak vergisi ve T9,75 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payı (TKVKKP) olmak üzere toplam
T107,25 ödeme yapacaktır.
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Örnek 4: Bay Z 2019 yılında T150.000’ye satın aldığı arsayı aradan üç ay geçtikten sonra T190.000’ye satmıştır.
Soru 1: Bu satış nedeniyle Z için vergi mükellefiyeti söz konusu mudur?
Açıklama ve Çözüm: Taşınmazların satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde
satılmasından elde edilen gelirler değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabidir.
Bay Z alış ve satış arasındaki T40.000’lik farktan değer artış kazançları için uygulanan T12.000’lik istisnayı düşecek ve kalan T28.000’yi beyan edecektir.
Soru 2: Bay Z’ye bu arsa miras kalsaydı ve bu arsa satılsaydı sonuç ne olurdu?
Açıklama ve Çözüm: Herhangi bir bedel ödenmeden (ivazsız) edinilen taşınmazların satışından elde edilen kazançlar değer artış kazancı kapsamına girmez.
Söz konusu arsanın miras kalması hâlinde ne zaman ve kaç liraya satıldırsa satılsın vergi yükümlülüğü doğmaz.
Örnek 5: Sevdiği bir arkadaşı 2019 yılında Bay K’ya T200.000 tutarında bağış
yapmıştır.
Soru 1: Bay K’nın bu bağış için vergi yükümlülüğü doğmuş mudur? Cevabınız
“evet” ise beyannameyi ne zaman vermesi gerekir?
Açıklama ve Çözüm: Bay K’ye yapılan bağış ivazsız intikal olduğundan bu
bağış dolayısıyla K için vergi yükümlülüğü doğmuştur. Bay K, bağışın yapıldığı
tarihten itibaren 1 ay içinde beyanname vermek zorundadır.
Soru 2: Bay K’ya yapılan bu bağış üzerinden ne kadar vergi hesaplanacaktır?
Açıklama ve Çözüm: Bay K’ye yapılan bağışın T5.760’si vergiden istisnadır.
Yapılan bağıştan bu tutar düşüldüğünde 200.000 - 5.760 = T194.240’lik vergi matrahına ulaşılır. Matrah için % 10 oranı uygulanır ve T19.424 veraset ve intikal
vergisi hesaplanacaktır.
Soru 3: Bay K’ya bu bağışı annesinin yapmış olması hâlinde vergi miktarı değişir mi?
Açıklama ve Çözüm: Bay K’ye yapılan bağışın T5.760’si vergiden istisnadır.
Yapılan bağıştan bu tutar düşüldüğünde; 200.000 - 5.760 = T194.240’lik vergi matrahına ulaşılır. Bağışı yapan kişi annesi olduğu için uygulanacak vergi oranları
yarı yarıya düşürülecektir. Matraha % 5 oranı uygulanır ve T9.712 veraset ve intikal vergisi hesaplanacaktır.
Örnek 6: Bay F geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitimiştir. T500.000’lik
mal varlığı olan merhumun eşi E ile çocukları D ve G hayattadır.
Soru 1: Bu bilgilere göre mirasçılar E, D ve G’nin miras payları ne kadardır?
(Okuma parçasına bakınız)
Açıklama ve Çözüm: Miras 1. zümrede paylaşıldığından eşin miras payı
1/4’tür (T125.000). Kalan T375.000 çocuklar D ve G arasında eşit olarak paylaştırılır. 375.000/2 = 187.500
Soru 2: Miras payları üzerinden eş ve çocuklar için ne kadar veraset ve intikal
vergisi hesaplanır.
Açıklama ve Çözüm: Eşin miras payı T125.000, eşe uygulanacak istisna
T250.125’dir. Bu duruma göre eşin vergi matrahı oluşmaz.
Çocuk D’nin miras payı T187.500, çocuğa uygulanacak istisna T250.125'dir. Bu
duruma göre Çocuk D'nin vergi matrahı oluşmaz.
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Çocuk G’nin miras payı T187.500, çocuğa uygulanacak istisna T250.125’dir. Bu
duruma göre Çocuk G’nin vergi matrahı oluşmaz.
Soru 3: Bay F’nin tek çocuğu olması hâlinde çocuğun miras payı ve ödeyeceği
vergi ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: Bay F’nin tek çocuğu olması hâlinde eşin miras payı
değişmeyecektir. Kalan T375.000 tek çocuğun olacaktır.
Çocuğun miras payı T375.000, çocuğa uygulanacak istisna T250.125, vergi
matrahı 375.000 - 250.125 = T124.875.
T124.875’lik vergi matrahına % 1 oranı uygulanarak T1.248,75 vergi hesaplanacaktır.
Soru 4: Bay F’nin hiç çocuğu olmaması ve anne ve babasının sağ olması hâlinde
eşin miras payı ve bunun üzerinden ödeyeceği vergi ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: Bay F’nin hiç çocuğu olmaması hâlinde eş mirası 2.
zümre ile paylaşacaktır. Bu durumda eşin miras payı 1/2’dir.
Eşin miras payı T250.000’dır. Füru bulunmaması hâlinde eşe uygulanacak istisna T500.557 olacaktır. Bu tutar miras payından daha büyük olduğundan vergi
matrahı oluşmayacaktır.
Soru 5: Bay F’nin mirasçıları beyannameyi ne zamana kadar vermelidir?
Açıklama ve Çözüm: Ölüm hâlinde süreler uzamaktadır. Ölüm Türkiye’de
gerçekleşmişse ölüm tarihinden itibaren 4 ay, yurt dışında gerçekleşmişse 6 ay
içinde beyanname verilmesi gerekmektedir.
Soru 6: Beyanname üzerinden hesaplanan veraset ve intikal vergisi ne zaman
ve ne şekilde ödenecektir?
Açıklama ve Çözüm: Veraset ve intikal vergisi, tahakkuk tarihinden itibaren
üç yıl içinde 6 taksitte ödenir. Taksitlerin ödenme zamanı her yılın Mayıs ve Kasım aylarıdır.
Örnek 7: Bay C, gezmek için gittiği Bursa’da Osmangazi Hipodromu’nda altılı
ganyan oynamış ve T300.000 ikramiye kazanmıştır.
Soru: Bay C’nin bu ikramiye için beyanname vermesi gerekir mi? Vergi yükümlülüğü var mıdır, vergi ne şekilde ödenecektir?
Açıklama ve Çözüm: Bay C’nin bu ikramiye dolayısıyla vergi yükümlülüğü
vardır. Ancak beyanname vermesi söz konusu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen yarışma ve çekilişlerle futbol ve at yarışlarına ait müşterek
bahislerde kazanılan ikramiyeler için kazananların beyanname verilmesi gerekmez. Bu tür yarışma, çekiliş ve bahisleri düzenleyenler ödeme yaparken % 20 oranında kesinti yapmak zorundadır. Yapılan bu kesintiler, kesinti yapanlar tarafından izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar ödenir.
Örnek 8: Bayan L’nin babasından miras yoluyla edindiği değerlerden indirim
ve istisnalar düşülerek veraset ve intikal vergisi matrahı T1.700.000 olarak belirlenmiştir.
Soru 1: Bayan L’nin ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: Bayan L’nin ödemesi gereken vergiyi bulmak için
T1.700.000’lik matrahın T290.000'si için %1 oranı uygulanır (T2.900), T700.000'si
için %3 oranı uygulanır (T21.000) kalan T710.000'si için %5 oranı uygulanır
(T35.500) ve bu şekilde bulunan değerler toplandığında (2.900+21.000+35.500)
T59.400 vergi ödemesi gerektiği sonucuna ulaşırız.
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Soru 2: Bayan L’ye miras kalmadığını ve aynı vergi matrahı ortaya çıkacak
şekilde bağış yapıldığı varsayıldığında ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi
ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: Bayan L’ye bağış yapıldığını varsaydığımızda uygulanacak vergi oranları farklı olacaktır. Böyle bir durumda Bayan L’nin ödemesi
gereken vergiyi bulmak için T1.700.000’lik matrahın T290.000'si için %10 oranı uygulanır (T29.000), T700.000'si için %15 oranı uygulanır (T105.000) kalan
T710.000'si için %20 oranı uygulanır (T142.000) ve bu şekilde bulunan değerler
toplandığında (29.000+105.000+142.000) T276.000 vergi ödemesi gerektiği sonucuna ulaşırız.
Soru 3: Bayan L’ye aynı miktar bağışı yapanın babası olması durumunda ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi ne kadardır?
Açıklama ve Çözüm: Bayan L’ye bağışı babasını yaptığını varsaydığımızda dauygulanacak vergi oranları farklı olacaktır. Böyle bir durumda Bayan L’nin ödemesi gereken vergiyi bulmak için; T1.700.000’lik matrahın T290.000'si için %5
oranı uygulanır (T14.500), T700.000'si için %7,5 oranı uygulanır (T52.500) kalan
T710.000'si için %10 oranı uygulanır (T71.000) ve bu şekilde bulunan değerler
toplandığında (14.500+52.500+71.000) T138.000 vergi ödemesi gerektiği sonucuna ulaşırız.
Taşıtların güncel kasko değerleri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin
İnternet sitesinde yer almaktadır. http://www.tsrsb.org.tr/
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Özet
1

2

Emlak vergisinin konusu ve mükelleflerini açıklamak
Emlak vergisinin konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arazilerdir. “Bina” deyimi,
yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada
gerek su üzerindeki sabit yapıları kapsar. “Arazi”
yeryüzü parçasını ifade etmektedir. İmar planları ile iskân bölgesine alınmış ve parsellere ayrılmış arazilere “arsa” denilmektedir. Emlak vergisi
uygulaması bakımından, arazinin özel bir türü
olarak arsalar da vergiye tabidir.
Emlak vergisinin mükellefi, bina ve arazinin
malikidir. Verginin konusuna giren bina veya
arazi üzerinde intifa hakkı kurulmuşsa mükellef
intifa hakkı sahibidir. Bina ve arazinin maliki ve
intifa hakkı sahibi yoksa binayı malik gibi tasarruf eden gerçek veya tüzel kişi mükellef kabul
edilir.
Emlak vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesini
değerlendirmek
Emlak vergisi mükelleflerin vermiş oldukları
bildirimler dikkate alınarak tarh edilir. Bildirimlerin geç verilmesi veya hiç verilmemesi hâlinde
ise vergi idarece tarh edilir. Vergi tarh edildiği
tarihte tahakkuk eder. Tahakkuk eden vergi mükellefe yazı ile bildirilir (tebliğ edilir). İzleyen
yıllarda ise ayrıca tebliğe gerek kalmaksızın her
yılın başında o yıl için vergi tahakkuk eder.
Yıllık olarak tarh ve tahakkuk eden emlak vergisine verginin % 10’u oranında (TKVKKP) eklenir. Tahakkuk eden emlak vergisi ve TKVKKP;
biri Mart, Nisan Mayıs ayları içinde diğeri Kasım
ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

3

4

Motorlu taşıtlar vergisinin konusunu ve mükelleflerini açıklamak
Motorlu taşıtlar vergisinin konusu motorlu taşıtlardır. Motoru olmayan taşıt araçları vergi konusuna girmez. Motorlu olmakla birlikte tarifelerde yer verilmeyen taşıtlar da verginin konusuna
girmez. Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi taşıtın ilgili sicilde adlarına kayıt ve tescil edildiği
gerçek ve tüzel kişilerdir. Bir araç sicilde kimin
adına kayıtlı ise o kişi verginin mükellefi olur.
Yeni tescil edilecek taşıtlarda takvim yılının ilk
altı ayı içinde kayıt ve tescil edilen taşıtlarda mükellefiyet kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı
başından itibaren başlar.
Taşıtın devralınması hâlinde; takvim yılının ilk
altı ayı içinde satış ve devir yapılan taşıtlarda
devralan bakımından mükellefiyet, takvim yılının ikinci altı aylık dönemin başından itibaren
başlar. İkinci altı ayda yapılan satış ve devirlerde
ise devralan bakımından mükellefiyet izleyen
yıldan itibaren başlar.
Veraset ve intikal vergisinin konusu ve mükelleflerini açıklamak
Bir kimsenin malları üzerindeki tasarruf hakkı,
malların başkasına ivazsız (karşılıksız) olarak
devredilmesi (hibe, bağış) hâlinde de sona erer.
Veraset ve intikal vergisi hem miras hem de bağış yoluyla gerçekleşen ivazsız intikalleri konu
alır. Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, miras yoluyla veya ivazsız olarak mal edinen gerçek
veya tüzel kişilerdir.
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Kendimizi Sınayalım
1. İstanbul Taksim’de bulunan vergi değeri T150.000
olan bir konut için ödenmesi gereken emlak vergisi ve
TKVKKP toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. T300
b. T330
c. T150
d. T165
e. T225
2. 2018 yılında inşaatı biten ve belediyeye bildirilen
Bilecik’te bulunan vergi değeri T250.000 olan konut
için 2019 yılında ödenmesi gereken emlak vergisi ve
TKVKKP toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. T275
b. T550
c. T206,25
d. T412,50
e. T275,25
3. İşçi emeklisi K, Ankara Kızılay’da 185 m2 bir konuta sahiptir. Konutun vergi değeri T170.000’dir. Başka
bir gayrimenkulü olmayan K’nın ödenmesi gereken
emlak vergisi ve TKVKKP toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. T187
b. T374
c. T170
d. T340
e. T0

6. Yeni tescil edilecek taşıtlarda takvim yılının ilk altı
ayı içinde kayıt ve tescil edilen taşıtlarda mükellefiyet
ne zaman başlar?
a. Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılının ikinci
altı aylık döneminin sonundan itibaren başlar.
b. Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında başlar.
c. Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılının ikinci
altı aylık döneminin başından itibaren başlar.
d. Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından
itibaren başlar.
e. Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılını izleyen
yıldan itibaren başlar.
7. Bayan Z’ye eşinden kalan miras için, istisna düşüldükten sonra T250.000’lik vergi matrahına ulaşılmıştır.
Bu miktar için ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi ne kadardır?
a. T2.500
b. T2.200
c. T7.500
d. T1.316,62
e. T129,82
8. Çocuk Ç’ye kalan T300.000 miras için ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. T30.000
b. T1.080.17
c. T498,75
d. T1.816,62
e. 5.449,86

4. Bay S, satın aldığı arsanın 3 yıl içinde satışından
30.000 değer artışı kazancı elde etmiştir. Bay S’nin elde
ettiği değer artış kazancı dolayısıyla gelir vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a. T15.200
b. T12.000
c. T32.000
d. T30.000
e. T20.000

9. Bayan S’ye babası T130.000 bağışlamıştır. Bu bağış
için ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. T13.000
b. T6.500
c. T12.727
d. T9.826,60
e. T6.212

5. Tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ne zaman
ve ne şekilde ödenir?
a. Mart ayında tek taksit
b. Mart ve Temmuz aylarında iki taksit
c. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit
d. Aralık ayında tek taksit
e. Nisan ve Aralık aylarında iki taksit

10. A’ya yakın arkadaşı tarafından T300.000 borç verilmiştir. Bu işlem dolayısıyla ödenmesi gereken veraset
ve intikal vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. T36.500
b. T30.000
c. T36.090,50
d. Vergi ödenmez
e. T18.250
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Yaşamın İçinden
T.C. DANIŞTAY 9. DAİRE
E. 2007/6312 K. 2008/4020 T. 10.7.2008
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA BULUNAN ARSA (Kiraya Verildiği Veya Ticari Sınai ve Turistik Faaliyetlerde Kullanıldığı Yolunda
İddia ve Tespit Bulunmadığı - Emlak Vergisinden Daimi Muaf Tutulması Gerektiği)
EMLAK VERGİSİNDEN DAİMİ MUAFİYET (Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Arsa Kiraya Verildiği Veya Ticari Sınai ve Turistik Faaliyetlerde Kullanıldığı Yolunda İddia ve Tespit Bulunmaması)
ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZ (Emlak Vergisi
Daimi Muafiyetinden Yararlanabilmesi İçin Belediye
ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunması Kiraya
Verilmemesi Ticari Sınai ve Turistik Faaliyette Kullanılmaması Gerektiği)
ÖZET: Davacıya ait belediye ve mücavir alan sınırları
dışında bulunduğu tartışmasız olan sözkonusu arsanın
kiraya verildiği veya ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanıldığı yolunda herhangi bir iddia ve tespit
bulunmaması karşısında, taşınmazın mevcut haliyle
Yasa’da daimi muafiyet için öngörülen şartları taşıdığı,
bu nedenle de, emlak vergisinden daimi muaf tutulması gerektiği, dolayısıyla davacının ödeme emrine konu
böyle bir borcu bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İstemin Özeti: Davacıya ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi,
Çayağzı Köyü, Beylik Mandıra Mevkiinde bulunan gayrimenkulü nedeniyle tahakkuk ettirilen 2002 ve 2003
yılı emlak (arsa) vergileri ve 2003 yılı ek emlak vergisi ile hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı;
davacının maliki olduğu parsellerin tapuda arsa olarak
kayıtlı olması nedeniyle 2002 ve 2003 yıllarına ilişkin
olarak tahakkuk ettirilen emlak (arsa) vergisine karşı
İstanbul 7.Vergi Mahkemesinde açılan davanın, Mahkemenin 10.5.2005 tarih ve E.2003/1092, K.2005/1360
sayılı kararıyla reddedildiği, bunun üzerine ödeme emri
düzenlenerek tebliğ edildiği, diğer taraftan anılan Mahkeme kararına karşı davacı tarafından itirazda bulunulması üzerine 26.10.2005 tarihinde İstanbul Bölge İdare
Mahkemesine gönderilen dosya hakkında itiraz merciince henüz bir karar verilmediğinin anlaşıldığı, davacının, taşınmazının emlak vergisinden muaf olduğuna
ilişkin iddiaları amme alacağının tahakkuk safhasında
açılan davada uyuşmazlığa bakan mahkemece değerlendirilmiş olduğundan ödeme emrine karşı açılan işbu
davada aynı iddiaların nazara alınmasının mümkün
olmadığı, muafiyete yönelik iddialar dışında davacının

başkaca bir iddiasının da bulunmadığı, bu itibarla yargı
kararıyla tahakkuku kesinleşen amme alacağının tahsili için düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrinde hukuka
aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden İstanbul
3. Vergi Mahkemesinin 3.2.2006 tarih ve E:2005/1804,
K:2006/135 sayılı kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007 tarih ve E:2006/2055,
K:2007/372 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 3.10.2007 tarih ve E:2007/5247,
K:2007/9292 sayılı kararının kanun yararına bozulması
istenilmektedir.
Danıştay Başsavcılığı’nın Kanun Yararına Bozma
İstemi: Davacının İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı
Köyü, Beylik Mandıra Mevkiinde bulunan gayrimenkulü nedeniyle tahakkuk ettirilen 2002 ve 2003 yılı
emlak (arsa) vergileri ve 2003 yılı ek emlak vergisi ile
hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 3.2.2006 tarih
ve E:2005/1804, K:2006/135 sayılı kararını onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007 tarih ve
E:2006/2055, K:2007/372 sayılı kararı ile bu kararın
düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 3.10.2007 tarih
ve E:2007/5247, K:2007/9292 sayılı kararının hukuka
aykırı olduğu belirtilerek davacı tarafından kanun yararına bozulması istemi üzerine konu incelendi;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci
maddesinde, bölge idare mahkemesi kararlarından niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin kanun yararına temyiz olunabileceği
belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının İstanbul İli,
Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylik Mandıra Mevkiinde bulunan gayrimenkulü nedeniyle adına tahakkuk ettirilen 2002 -2003 yılı emlak (arsa) vergileri
ve 2003 yılı ek emlak vergisi ile hesaplanan gecikme
faizinin tahsili için düzenlenen ödeme emrine karşı
davacı tarafından, söz konusu arsa vasfındaki taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu, kiraya verilmediği, ticari, sınai ve turistik
faaliyetlerde kullanılmadığı ayrıca, 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı bulunan bu yerlerin doğal sit alanı
olarak tespit, tescil ve ilan edildiği, bu duruma göre
gayrimenkulün Emlak Vergisi Kanununun 14/g maddesi uyarınca emlak vergisinden daimi muaf olduğu, dolayısıyla ödeme emrine konu böyle bir borcu
bulunmadığı iddialarıyla dava açıldığı, ileri sürülen
iddialar yerinde görülmeyerek İstanbul 3. Vergi Mahkemesince davanın reddine karar verildiği, bu kararın
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007 tarih
ve E:2006/2055, K:2007/372 sayılı kararı ile onandığı,
onama kararının düzeltilmesi isteminin ise, 3.10.2007
tarih ve E:2007/5247, K:2007/9292 sayılı kararla reddedildiği anlaşılmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik “Arazi Vergisinin Mevzuu”
başlıklı 12 nci maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsaların bu Kanun hükümlerine göre arazi
vergisine tabi olduğu, belediye sınırları içinde belediyece
parsellenmiş arazilerin arsa sayılacağı, belediye sınırları
içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden
hangilerinin bu Kanuna göre arsa sayılacağının Cumhurbaşkanı Kararı ile belli edileceği, aksine hüküm olmadıkça bu Kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi
tabirinin arsaları da kapsayacağı belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 14 üncü maddesine 3239 sayılı Kanunun 104 üncü maddesiyle eklenen (g) fıkrasında, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazilerin kiraya verilmemek şartıyla arazi vergisinden daimi
olarak muaf tutulacağı, gelir vergisinden muaf esnaf ile
basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından
bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak
üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan
arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi
için bu muafiyetin uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu fıkranın uygulanması ile ilgili 17 seri nolu
Emlak Vergisi Genel Tebliğinin “Arazi Vergisi ile İlgili Değişiklikler” başlıklı III/1. Bölümünde de “Emlak
Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine eklenen (g)
fıkrası ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi, Arazi Vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur. Ancak anılan yerlerde bulunan arazi, arsa ve
arsa sayılacak parsellenmemiş arazilerden ticari, sınai
ve turistik faaliyetlerde kullanılanlar için bu muafiyet
uygulanmayacaktır.” şeklinde açıklık getirilmiştir.
Bu düzenlemeler karşısında, arsa vasfındaki bir taşınmazın emlak vergisi daimi muafiyetinden yararlanabilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları dışında
bulunması, kiraya verilmemesi, ticari, sınai ve turistik
faaliyette kullanılmaması gerekmektedir.
Olayda, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu tartışmasız olan taşınmazın, ticari, sınai ve
turistik faaliyetlerde kullanıldığı ya da kiraya verildiği
hususlarında idarece yapılmış bir tespit bulunmadığından, söz konusu taşınmazın Emlak Vergisi Kanununun
14/g maddesinde yer alan muafiyetten yararlandırılması gerektiği, dolayısıyla davacının ödeme emrine konu
böyle bir borcu bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
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Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı olduğu sonucuna
ulaşılan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007
tarih ve E:2006/2055, K:2007/372 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 3.10.2007
tarih ve E:2007/5247 K:2007/9292 sayılı kararının 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nce İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007 tarih ve
E:2006/2055, K:2007/372 sayılı kararı ile bu kararın
düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 3.10.2007 tarih
ve E:2007/5247 K:2007/9292 sayılı kararının Danıştay
Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilerek
bozulmasının istenilmesi üzerine işin gereği görüşüldü:
KARAR: Dosyanın incelenmesinden; davacının İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylik Mandıra
Mevkiinde bulunan gayrimenkulü nedeniyle adına tahakkuk ettirilen 2002 -2003 yılı emlak (arsa) vergileri
ve 2003 yılı ek emlak vergisi ile hesaplanan gecikme faizinin tahsili için düzenlenen ödeme emrine karşı davacı tarafından, söz konusu arsa vasfındaki taşınmazın
belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu,
kiraya verilmediği, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde
kullanılmadığı ayrıca, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
bulunan bu yerlerin doğal sit alanı olarak tespit, tescil
ve ilan edildiği, bu duruma göre gayrimenkulün Emlak
Vergisi Kanununun 14/g maddesi uyarınca emlak vergisinden daimi muaf olduğu, dolayısıyla ödeme emrine konu böyle bir borcu bulunmadığı iddialarıyla dava
açıldığı, ileri sürülen iddialar yerinde görülmeyerek
İstanbul 3. Vergi Mahkemesince davanın reddine karar
verildiği, bu kararın İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007 tarih ve E:2006/2055, K:2007/372 sayılı
kararı ile onandığı, onama kararının düzeltilmesi isteminin ise, 3.10.2007 tarih ve E:2007/5247, K:2007/9292
sayılı kararla reddedildiği anlaşılmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik “Arazi Vergisinin Mevzuu” başlıklı 12 nci maddesinde; Türkiye sınırları içinde
bulunan arazi ve arsaların bu Kanun hükümlerine göre
arazi vergisine tabi olduğu, belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazilerin arsa sayılacağı, belediye
sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş
araziden hangilerinin bu Kanuna göre arsa sayılacağının Cumhurbaşkanı Kararı ile belli edileceği, aksine
hüküm olmadıkça bu Kanunun diğer maddelerinde yer
alan arazi tabirinin arsaları da kapsayacağı belirtilmiştir.
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Okuma Parçası
Aynı Kanunun 14 üncü maddesine 3239 sayılı Kanunun 104 üncü maddesiyle eklenen (g) fıkrasında, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazilerin kiraya verilmemek şartıyla arazi vergisinden daimi
olarak muaf tutulacağı, gelir vergisinden muaf esnaf ile
basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından
bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak
üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan
arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyetin uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu fıkranın uygulanması ile ilgili 17 seri
nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinin “Arazi Vergisi ile
İlgili Değişiklikler” başlıklı III/1. Bölümünde de “Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine eklenen
(g) fıkrası ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında
bulunan arazi, arazi vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur. Ancak anılan yerlerde bulunan arazi, arsa ve
arsa sayılacak parsellenmemiş arazilerden ticari, sınai
ve turistik faaliyetlerde kullanılanlar için bu muafiyet
uygulanmayacaktır.” şeklinde açıklık getirilmiştir.
Bu düzenlemeler karşısında, arsa vasfındaki bir taşınmazın emlak vergisi daimi muafiyetinden yararlanabilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları dışında
bulunması, kiraya verilmemesi, ticari, sınai ve turistik
faaliyette kullanılmaması gerekmektedir.
Olayda, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu tartışmasız olan taşınmazın, ticari, sınai ve
turistik faaliyetlerde kullanıldığı ya da kiraya verildiği
hususlarında idarece yapılmış bir tespit bulunmadığından, söz konusu taşınmazın Emlak Vergisi Kanununun
14/g maddesinde yer alan muafiyetten yararlandırılması gerektiği, dolayısıyla davacının ödeme emrine konu
böyle bir borcu bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 23.1.2007 tarih ve
E:2006/2055, K:2007/372 sayılı kararı ile bu kararın
düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 3.10.2007 tarih
ve E:2007/5247 K:2007/9292 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi
uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına, kararın bir
örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı’na
gönderilmesine ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
10.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Kaynak: www.danistay.gov.tr

Miras payı nedir?
Metin Taş - Sezgin Özcan 19.03.2009 Akşam Gazetesi
‘Tüfeğini depoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matarasında dudaklarının izi;
Öyle bir rüzgar ki,
Kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısıyla:
‘Ölüm Allah’ın emri,
Ayrılık olmasaydı.’’
Yaşamın doğal bir sonucu ve değişmez gerçeği olan
ölümü ve sonuçlarını yalın bir üslupla aktaran bu dizeleri, Orhan Veli’nin ünlü şiiri Kitabei Sengi Mezar’ın
üçüncü kıtasından aldık. Gerçekten, ölüm karşı konulamayacak kadar yalın bir gerçeklik. Ölümün aynı
zamanda hukuki sonuçları da var. Ölüm hâlinde, ölenin kişiliği hukuken sona erdiğinden malvarlığının ve
borçlarının da tasfiye edilmesi gerekiyor.
Bu yönüyle ölüm, başta ölenin mirasçıları olmak üzere
borçlularını, alacaklılarını ve devleti de yakından ilgilendiren bir konu. Bu bağlamda, mirasçıların konu
hakkında yeterli bilgiye sahip olması oldukça önemli.
Bir kimsenin mirasçıları onun altsoyudur (çocukları,
torunları). Altsoyun bulunmaması hâlinde miras üstsoya (anne-baba) geçer. Kişinin evli olması hâlinde
eşi de mirasçıdır. Mirasçıların miras payları, mirasın
kimler arasında (hangi zümrede) paylaştırıldığına göre
değişmektedir.
MİRASIN ÇOCUKLARA GEÇMESİ
Ölen bir kişinin mirasçıları altsoyudur. Altsoy, çocuk,
torun ve onların çocuklarından oluşur. Çocuk hayattayken toruna miras kalmaz. Miras bırakanın birden fazla çocuğu varsa ve bunlardan birisi daha önce ölmüşse
onun payı kendi çocuğuna (ölenin torununa) geçer.
Çocuklar veya torunların mirasçı olması hâlinde ölenin eşinin miras payı 1/4’tür. Örneğin, iki çocuklu olan
(M) T100.000 değerinde miras bırakarak ölmüştür. Bu
durumda (M)’nin hayatta olan eşi (E) T25.000 miras
alacaktır. Kalan T75.000 iki çocuğu arasında eşit olarak
paylaşılır.
Eğer ölenin altsoyu (çocuğu, torunu) yoksa miras ölenin eşi ile anne ve babasına geçer.
MİRASIN ANNE VE BABAYA GEÇMESİ
Ölenin eşi sağ ise ve mirası üstsoy ile paylaşıyorsa bu
durumda eşin miras payı toplam mirasın 1/2’sidir. Öle-
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nin altsoyu olmaması hâlinde ölenin üstsoyu (anne ve
babası) mirasçıdır. Anne ve babadan birisi (veya ikisi)
daha önce ölmüşse onların payı çocuklara (ölenin kardeşlerine) geçer. Onlar da ölmüşlerse onların payı çocuklarına (ölenin yeğenlerine) geçer. Bu grupta mirasçı
yoksa miras ölenin eşi ile dede ve ninesine geçer.
MİRASIN DEDE VE NİNEYE GEÇMESİ
Ölenin eşi sağ ise ve mirası bu grupla paylaşıyorsa eşin
miras payı toplam mirasın 3/4’üdür. Kalan, dede ve
nine arasında eşit olarak paylaştırılır. Dedeler veya ninelerden herhangi biri (veya her ikisi) daha önce ölmüş
ise onun payı kendi çocuğuna (ölenin amca, hala, teyze
veya dayısına) geçer. Onlar da yoksa onların çocuklarına geçer. Böylece, mirasçı bulunana kadar süreç devam
eder.
Ölenin eşi de dahil hiç mirasçısı yoksa bütün miras
Devlete kalır.
MİRASÇILAR BORÇLARDAN DA SORUMLU
Miras kalması genellikle ‘zenginleşme’ olarak algılanır.
Oysa miras bir bütündür. Mirasçılar mirası reddetmedikleri takdirde ölenin borçlarından miras payları
oranında sorumludur. Yani, malları alıp borca karışmamak söz konusu değildir. Bu sorumluluk borç üzerinden hesaplanan faiz için de geçerlidir.
Mirasçılar ölen adına kesilmiş cezalardan sorumlu değildir. Cezaların şahsiliği kuralı nedeniyle ölüm
hâlinde ölen kişi adına kesilmiş her türlü ceza düşer.

1. b

2. c

3. e

4. a

5. c
6. d

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Vergileri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. Konutlarda uygulanan emlak vergisi oranı binde
1’dir. Konut büyükşehir sınırları içinde olduğundan oran binde 2 olarak uygulanacaktır.
T150.000’lik matraha bu oran (binde 2) uygulandığında emlak vergisi T300 olarak hesaplanacaktır. Emlak vergisinin % 10’u oranında
TKVKKP hesaplandığında T30 bulunacak, bu
iki değer toplandığında ise T330 toplam ödeme
rakamına ulaşılacaktır.
Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Vergileri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yeni inşa
edilen konutlarda 5 yıl süreyle vergi değerinin dörtte biri vergiden istisnadır. Bu nedenle vergi matrahına ulaşmak için T250.000’den
dörtte bir oranında (T62.500) istisna düşülür.
İstisna düşüldükten sonra kalan T187.500 vergi matrahına binde 1 oranı (Bilecik büyükşehir
değildir) uygulanarak T187,50 emlak vergisi
hesaplanır. Emlak vergisinin % 10’u oranında
TKVKKP hesaplandığında T18,75 bulunacak,
bu iki değer toplandığında ise T206,25 toplam
ödeme rakamına ulaşılacaktır.
Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Vergileri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. Türkiye
sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek
meskeni olan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri sıfır oranlı emlak vergisi öderler. Bay K emeklidir, evi tek olup 200
metrekareyi geçmemektedir. Bu nedenle T0
emlak vergisi ödeyecektir.
Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Vergileri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. T30.000
değer artışı kazancına T14.800 tutarındaki istisna uygulanır ve (30.000-14.800) T15.200 gelir vergisi matrahına ulaşılır.
Yanıtınız yanlış ise “Motorlu Taşıtlar Vergisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Motorlu Taşıtlar Vergisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
7. a

Yanıtınız yanlış ise “Veraset Ve İntikal Vergisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. Vergi matrahı T250.000 olduğuna göre bunun T250.000
için % 1 oranından T2.500 hesaplanacaktır.
8. c
Yanıtınız yanlış ise “Veraset Ve İntikal Vergisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. Çocuğa
kalan T300.000’den önce T250.125'lik istisna
düşülecektir. Kalan T49.875 için % 1 oranından
T498.75 hesaplanacaktır.
9. e
Yanıtınız yanlış ise “Veraset Ve İntikal Vergisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yapılan
T130.000’lik bağışın T5.760’si vergiden istisnadır. İstisna düşüldüğünde T124.240’lik matraha
ulaşılır. Bu değer ilk dilimde yer almaktadır.
Bağışı yapan babası olduğundan vergi oranı %
10 yerine % 5 oranı uygulanacaktır. Bu oran uygulandığında T6.212 vergiye ulaşılır.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Veraset Ve İntikal Vergisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve
arazileri konu almaktadır. Ahmet beyin sayfiye evi Türkiye sınırları dışında olduğundan bu ev için Türkiye’de
emlak vergisi ödemesi söz konusu değildir.
Sıra Sizde 2
Bildirim verilmesini gerektiren sebepler ortaya çıktığında bunlara ilişkin bildirim, bildirimde bulunulmasını
gerektiren sebebin ortaya çıktığı bütçe yılı içinde verilir.
Yeni bina inşa edilmesi hâlinde inşaatının tamamlandığı
yıl içinde bildirimde bulunulması gerekir. Bildirim, emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye verilir.
Sıra Sizde 3
Yıllık olarak tahakkuk eden emlak vergisi ve TKVKKP;
ilki Mart Nisan Mayıs ayları içinde, diğeri Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ilgili belediyeye ödenir.
Sıra Sizde 4
Miras yoluyla intikallerde ölüm tarihini izleyen dört ay
içinde (ölüm yabancı ülkede gerçekleşmişse altı ay) gaiplik hâlinde gaiplik kararının sicile işlendiği tarihten
itibaren bir ay içinde beyanname verilir. Diğer intikallerde intikal tarihinden itibaren bir ay içinde beyanname verilmesi gerekir.

6. Ünite - Gayrimenkul Vergileri, Taşıtlarda ve Ölüm Hâlinde Vergileme
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İdari yaptırım gerektiren vergi kabahatlerini açıklayabilecek,
Uzlaşma konusunu analiz edebilecek,
Vergi davalarının açılmasını ve yargı sürecini değerlendirebilecek,
Adli vergi suç ve cezalarını analiz edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Vergi Ziyaı
Usulsüzlük
Özel Usulsüzlük
Tekerrür
Cezalarda İndirim

•
•
•
•
•

Pişmanlık
Uzlaşma
Vergi Mahkemesi
Danıştay
Kaçakçılık

İçindekiler

Vergi Uygulamaları

Vergi Suç ve
Kabahatleri

• VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNE DAİR
GENEL BİLGİLER
• VERGİ KABAHATLERİ VE YAPTIRIMLARI
• VERGİ KABAHATLERİNDE UZLAŞMA
• VERGİ DAVALARI
• ADLİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI
• ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Vergi Suç ve Kabahatleri
VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNE DAİR GENEL BİLGİLER

Vergi kanunlarında belirtilen ödevlerin yerine getirilmemesi veya bu ödevlerle
ilgili düzenlemelere aykırı davranışlarda bulunulması hâlinde vergi suçu veya kabahati oluşur. Sözü edilen aykırılıklar sonucunda vergi kaybı da ortaya çıkabilir.
Vergi kanunlarına aykırılık oluşturacak şekilde hareket edildiğinde hareketin türüne göre değişen yaptırımlar uygulanmaktadır.
Kanunlara aykırı davranışlar, yaptırım uygulanmasını gerektirecek fiillerin
kamu düzeni açısından ortaya çıkrabileceği sonuçlar dikkate alınarak kabahat ve
suç olarak ayrıma tabi tutulabilir.

Kabahat ve Suç Ayrımı

Bu bağlamda, vergi kanunlarına aykırılıkları; vergi kabahatleri (idari yaptırım gerektiren) ve vergi suçları (adli vergi suçları) şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmak
mümkündür. Bunlar arasındaki temel farklılıklar aşağıda kısaca özetlenmektedir.
• Vergi kabahatleri, vergi ziyaının (kaybının) veya şekli vergi ödevlerinin
ihmalinin (usulsüzlük) meydana gelmesini engellemeyi amaçlarken vergi
suçları kamu düzenini ihlal niteliği ağır basan ve devlet otoritesinin zayıflamasına neden olacak fiilleri engellemeyi amaçlar.
• Vergi kabahatlerine ilişkin fiil ve yaptırımlar idari usullerle saptanırken
vergi suçlarına ilişkin fiil ve yaptırımlar kazai (yargısal) usullerle saptanır.
Vergi kabahatlerinde kabahat olarak saptanan fiilin cezası idari merci olan
vergi dairesince kesilir. Vergi suçlarında cezaya mahkemece hükmedilir.
Başka bir deyişle işlenen fiillerin niteliklerine bağlı olarak yaptırımı uygulamaya yetkili makamlar farklıdır.
• Vergi kabahatlerinin yaptırımı parasal, vergi suçlarının yaptırımı ise hürriyeti bağlayıcı ceza karakterindedir.
• Vergi kabahatlerinde işlenen fiillerde kasıt veya taksirin var olup olmadığı
aranmazken adli vergi suçlarının temel unsurlarından biri fiillerin kasıtlı
olarak işlenmesi hâlinde yaptırım uygulanacak olmasıdır.

Ceza Ehliyeti

Vergi kanunlarına aykırı davranışta bulunulduğunda işlenen fiilin niteliğine göre
ceza vermeye yetkili otorite tarafından filin karşılığı olan yaptırım uygulanır. Bu
yaptırımın kime uygulanacağı ise ceza ehliyeti ile ilgilidir. En basit ifadeyle ceza

Ceza ehliyeti kişinin işlediği
fiil dolayısıyla yaptırıma tabi
tutulup tutulamayacağını
belirlemektedir.
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ehliyeti, kişinin işlediği fiil dolayısıyla yaptırıma tabi tutulup tutulamayacağını belirlemektedir. Aşağıda, ceza ehliyeti gerçek ve tüzel kişiler açısından ayrı ayrı ele
alınmaktadır.

Gerçek Kişiler Açısından
Gerçek kişilerin ödevlerini yerine getirmemelerinden sorumlu tutulma hâli medeni hukuktaki fiil ehliyeti ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla tam ehliyetli bir kişinin ceza ehliyeti kendisine aittir.
Fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin vergi hukuku açısından ceza ehliyetleri
bulunmamaktadır. Fiil ehliyetine sahip olmayan bir gerçek kişinin vergiye ilişkin
ödevleri kanuni temsilcileri (veli, vasi, kayyım) tarafından yerine getirilmek durumundadır. Kanuni temsilcilerin temsil ettikleri kişilerin üzerlerine düşen ödevleri yerine getirmemeleri durumunda yaptırım doğrudan kanuni temsilciye kesilecektir. Bu nedenle kanuni temsilcilerin vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden
velayet/vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi kayyıma devredilenler
cezaya muhatap olmazlar. Bu hâllerde cezanın muhatabı doğrudan doğruya veli,
vasi veya kayyımın kendisidir (VUK m.332). Gerçek kişilerin kanuni temsilcilerinin kendilerine kesilen idari para cezaları nedeniyle temsil ettikleri kişilere rücu
etmeleri söz konusu değildir.
Tüzel kişilerde idari para
cezaları tüzel kişi adına kesilir.

1

Tüzel Kişiler Açısından
Tüzel kişilerin vergi mükellefiyetine ilişkin ödevleri kişi organ (örneğin, limitet
şirketlerde müdür) veya kurul/organ (örneğin, anonim şirketlerde yönetim kurulu) tarafından yerine getirilmektedirler. Vergi kabahatleriyle ilgili olarak tüzel
kişilerin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Âdeta kabahati tüzel kişi işlemiş gibi
doğrudan tüzel kişi sorumlu tutulur. Bu nedenle idari para cezası tüzel kişi adına
kesilir. Tüzel kişilerin mal varlığından kısmen veya tamamen alınamayan vergi
cezaları kanuni ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerinin mal varlıklarından alınır (VUK m. 333).
Kanuni temsil hâlinde, gerçek ve tüzel kişilerde idari para cezası bakımından temel
farklılık nedir?

VERGİ KABAHATLERİ VE YAPTIRIMLARI

Ülkemizde vergi kanularına aykırı davranışlar nedeniyle uygulanmakta olan idari
yaptırım gerektiren filler; vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük olmak üzere
üçlü ayrıma tabi tutulmuştur.

Vergi Ziyaı Kabahati

Vergi ziyaı kabahati, işlenen fiilin vergi ziyaına yol açmasını arayan bir kabahattir.
İşlenen fiil, bir hareketin yapılması (icrai) şeklinde olabileceği gibi bir hareketin
yapılmaması (ihmali) şeklinde de olabilir. İşlenen fiil vergi ziyaına sebep olmuyorsa vergi ziyaı suçundan bahsetmek mümkün olmaz.
Verginin eksik veya geç tahakkuk etmesi ile verginin haksız yere geri verilmesi
(iadesi) hâllerinde vergi ziyaı ortaya çıkar. Tahakkuk etmiş bir verginin geç tahsil
edilmesi veya hiç tahsil edilememesi hâlinde vergi ziyaı suçu oluşmaz.
Vergi ziyaına neden olan fiiller, hareketin taşıdığı ağırlığa bağlı olarak yaptırımın farklılaşmasına yol açması nedeniyle aşağıda üç başlık hâlinde aktarılmaktadır.

7. Ünite - Vergi Suç ve Kabahatleri

Yaptırımı Ağırlaştıran Fiiller
Ağırlaştırıcı fiiller Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki bu fillerle vergi ziyaına
yol açılacak olması hâlinde yaptırım üç kat olarak uygulanacaktır. Bu düzenleme
kapsamında birden fazla fiile yer verilmiş olup aşağıda bunlara değinilmektedir.
Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak: Kayıtların muhasebe kurallarına aykırı ve
hile içerecek şekilde yapılarak vergi matrahının doğru şekilde tespitini zorlaştıran
aldatmaya yönelik hareketlerdir.
Muhayyel Adlarla Hesaplar Açmak: Gerçekte olmayan (hayal ürünü) bir kişiyi
var ve yaşıyor gibi gösterip hayali adlara veya gerçekte var olan fakat işlemlerle
hiç ilgisi bulunmayanlar adına hesaplar açılarak işletmeyle ilgili bazı hususların
gizlenmesi amaçlanmaktadır.
Çift Defter Kullanmak: Vergi kanunları mükelleflere konumuna uygun düşen
defterleri tutma zorunluluğu getirmiştir. Böylelikle vergi matrahının doğru olarak
belirlenmesi bakımından gerekli belgelerin ve bilgilerin yasal defterlere kaydedilmesi gerekir. Kanuni defter tutulmakla birlikte kanuni (zorunlu) defterlere kaydı
gereken hesap ve işlemlerin vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde kısmen veya tamamen başka defter (ikinci defter) ve kayıt ortamlarına (ikinci
kayıt) kaydedilmesi vergi ziyaı kabahatini ağırlaştıran fiillerinden biri olarak kabul
edilmiştir. Bu fiile göre suçun oluşabilmesi için biri kanuni defter, diğeri başka defterler olmak üzere kayıtların yapılması gerekir. Mükellef hiç kanuni defter tutmamışsa kendi kayıtları tek (defter) olacağından çift defter tutmadan bahsedilemez.
Defter Kayıtlarını ve Belgeleri Tahrif Etmek: Tahrifatın kelime anlamı bozmak, aslından farklı hâle getirmek, kalem oynatmak demektir. Mükellef defter, kayıt ve belgelerde tahrifat yapmakla belgelerin gerçeği yansıtma gücü üzerinde oynamaktadır.
Tahrifatla defter, kayıt ve belgelerde yer alan esasen gerçeği ifade eden yazı
veya rakamların üzerinde ilave veya eksilme şeklinde oynamalar yapılarak değiştirilmesi suretiyle gerçeğe uymayan durumların yaratılmasıdır.
Defter Kayıtlarını ve Belgeleri Gizlemek: Gizleme, varlığı noter kayıtları veya
sair suretlerle sabit olan defter ve belgelerin inceleme sırasında vergi incelemesine
yetkili kimselere ibraz edilmemesidir.
Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak: Belge meydana getirilirken gerçek iktisadi ilişkiyi yansıtmaktan uzak düzenlenmişse bu durumda yanıltıcı belge tanziminden söz edilir. Düzenlenen belge meydana gelen mali olayı eksiksiz
yansıtmaktan uzak hâle getirmişse yanıltıcılık vasfı kazanmış demektir. Örneğin,
(A) malından ton fiyatı T5000 olmak üzere 20 ton mal satılmasına rağmen, (A)
malının (B) malı ve/veya 5000 liralık ton fiyatın 4000 ve/veyahut 20 tonun 10 ton
gösterilmesi belgeyi yanıltıcı hâle getirir. Yanıltıcı belgenin kullanılmasından anlaşılması gereken şey de kayıtlara intikal ettirilmesidir.
Defterleri Kayıtları veya Belgeleri Yok Etmek: Yok etmek eylemi bilgiye (veya
bilgilere) ulaşmayı imkânsız hâle getirmektedir. Yok edilmekle defter ve belgelerin maddi varlığına son verilmektedir. Defter ve belgelerin maddi varlığına son
verme bunların yakılması, imha edilmesi, yırtılıp parçalandıktan sonra bir daha
ulaşılamayacak şekilde çöpe atılması biçimlerinde olabilir.
Defter ve belgeler yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi doğal afetler sebebiyle yok olduğunda ileri sürülen yok olma olayının öğrenilmesinden itibaren
onbeş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer mahkemesine başvurulur ve
mahkemenin olumlu kararı çıkarsa (yani zayi belgesi alınırsa) yok olma nedenine
dayanan fiil oluşmaz.
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Defter Sayfalarını Kopartarak Yok Etmek: Fiilin meydana gelmesi için defter
sahifelerinin koparılarak yok edilmesi yeterlidir. Koparılarak yok edilen sayfalar
yerine başka sayfaların konulup konulmaması fiilin varlığını etkileyen bir husus
değildir.
Sahte Belge Düzenlemek ya da Kullanmak: Sahte belge, gerçek bir muamele
veya durum olmadığı hâlde varmış gibi düzenlenen belgelerdir. Örneğin, bir inşaat firmasına demir, çimento, kereste ve benzeri satılmadığı hâlde, satılmış gibi
düzenlenen belge, sahte belgedir. Hiçbir ekonomik faaliyette bulunulmamasına
rağmen (mal veya hizmet hareketi olmaksızın) sanki öyle bir faaliyette bulunulmuş gibi bir belge düzenlemektir. Mal alımı ve satımı olmadığı hâlde düzenlenen
belge sahte niteliktedir. Uygulamada bu nitelikteki belgelere “naylon” belge denmektedir. Belgede sahtelik belgenin asıl veya sureti itibarıyla gerçekleşebilir. Fiil,
asıl veya suretin sahte düzenlenmesini yeterli görmüştür. Örneğin, belgenin sureti
gerçek bir ilişkiye yönelik olarak düzenlenirken aslı bir başka ilişkiye yönelik düzenlenmiş olabilir.
Sahte Belge Basmak: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı hâlde basanlar veya
bilerek kullananlar bu fili işler.

2

Yaşanan su baskını nedeniyle defter ve belgeleri sel sularına kapılan mükellefin cezalı duruma düşmemek için ne yapması gerekir?

Yaptırımı Hafifleten Fiiller
Beyana dayanan vergilerde beyannamenin kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmesi hafifletici nitelikli fiil olarak belirtilmiştir. Beyannamenin kendiliğinden verilmesi ile kastedilen durum, beyannamenin verildiği an itibarıyla
daha önceden “mükellef nezdinde” vergi incelenmesine başlanılmamış olması
veya “işlemin takdir komisyonuna sevk edilmemiş” olmasıdır. Mükellef nezdinde
inceleme başlamasından veya takdir komisyonuna sevkten sonra beyannamenin
verilmesi hâli hafif nitelikli fiil kabul edilmez. İnceleme başlamadan veya işlem
takdir komisyonuna sevk edilmeden önce beyanname mükellefçe kendiliğinden
verilirse bu hareket hafif nitelikli fiil olarak değerlendirilecektir. Bu durumda uygulanacak yaptırım 1/2 oranında olacaktır. (VUK m. 344/son).
Ağır nitelikli fiillerde vergi
kaybının 3 katı, orta nitelikli
fiillerde vergi kaybının 1 katı,
hafifletici durumlarda vergi
kaybının yarısı kadar vergi
ziyaı cezası kesilir.

3

Vergi Ziyaı Suçunun Cezası
Vergi ziyaı kabahatinin yaptırımı vergi aslına bağlı olarak hesaplanan nispi para cezasıdır. Yaptırımın miktarı, yaptırım gerektiren fiilin niteliğine göre değişmektedir.
Vergi ziyaı kabahati oluştuğunda öncelikle fiilin sebep olduğu vergi kaybı, sonra kayba sebep olan fiilin niteliği belirlenir. Bu belirleme yapıldıktan sonra hesaplanan vergi kaybı ve kesilen ceza için ihbarname düzenlenir.
Bir mükellefin sahte belge kullanarak T150.000 vergi kaybına neden olduğunu
varsayalım. Bu durumda mükelleften kaybına neden olduğu T150.000 vergi (gecikme faiziyle birlikte) ve T450.000 de vergi ziyaı cezası istenecektir.
Faturalarda tahrifat yaparak T200.000 vergi kaybına neden olan kişiye verilecek
vergi ziyaı cezası ne kadardır?
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Genel Usulsüzlük

Genel usulsüzlük kabahati vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine
uyulmaması hâlini ifade eder (VUK m. 351). Bu yapısıyla genel usulsüzlük kabahati vergi mükellefiyetine bağlı olarak bildirim, belge alma-verme, belge bulundurma, defter tutma ve tasdiki vb. hususlara ilişkin aykırılıkları cezalandırmayı
amaçlar.

Genel Usulsüzlük Fiilleri
Genel usulsüzlük kabahatini oluşturan fiiller, birinci derece ve ikinci derece fiiller
olmak üzere iki grupta ele alınmıştır.
Birinci Derece Fiiller: Beyannamelerin süresinde verilmemesi, Defterlerin tutulmaması, Kayıt ve belgelerin noksan, usulsüz veya karışık olması, Ekim-sayım
beyanında bulunulmaması, Defterlere ilişkin kayıt nizamına uyulmaması, İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, Defter tasdiklerinin yaptırılmaması, ek süreden sonra tasdiki, Diğer ücretlerin zamanında tarh edilmemesi, Veraset ve intikal
vergisi beyannamesinin birinci ek süreden sonra verilmesidir.
İkinci Derece Fiiller: Bildirimlerin süresinde yapılmaması, Ekim sayım beyanlarının yapılmaması, eksik veya yanlış yapılması, Diğer ücretlilerin vergi karnelerini almamaları, Defterlerin ek süre içinde tasdiki, Beyanname, bildirim ve belgelerin şekil ve içeriğe uymaması, Bazı belgelerin ibraz edilmemesi, Veraset ve
intikal vergisi beyannamesinin birinci ek sürede verilmesidir.
Genel usulsüzlük kabahatinin fiillerine verilecek cezalar derece olarak fiiller
ve mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılmıştır. Birinci derece fiillerden aynı
zamanda re’sen takdiri gerektirenler için ceza iki kat olarak kesilir. 2020 yılında
usulsüzlük suçu işleyenlere kesilecek cezalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
BİRİNCİ DERECE
USULSÜZLÜKLER

İKİNCİ DERECE
USULSÜZLÜKLER

Sermaye Şirketleri

220,00

120,00

Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest
Meslek Erbabı

130,00

67,00

İkinci Sınıf Tüccar

67,00

30,00

Yukarıdakiler Dışında Kalıp
Beyanname Usulsüyle Gelir
Vergisine Tabi Olanlar

30,00

18,00

Kazancı Basit Usulde Tespit
Edilenler

18,00

8,50

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

8,50

4,70

MÜKELLEF GRUPLARI

Özel Usulsüzlük Kabahati ve Cezası

Özel usulsüzlük suçunun fiilleri genel usulsüzlükte olduğu gibi vergi kanunlarınca öngörülen şekle ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesine dayanır. Aralarındaki
fark, özel usulsüzlük suçunun vergi yükümlülüğünü daha ağır noktalarda ihlal
etmesi ve buna bağlı olarak vergi ziyaı yaratma açısından daha elverişli ortam
yaratmasıdır. Bu nedenle özel usulsüzlük suçu fiillerinin cezaları genel usulsüzlük
suçu fiillerinin cezalarından daha ağır tespit edilmiştir.

Birinci derece fiillerin aynı
zamanda re’sen takdiri
gerektirmesi hâlinde
usulsüzlük cezası iki kat olarak
kesilir.
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ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2020’den İtibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE
VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi için) T350’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da
T180.000’den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın % 10’u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK
İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE,
KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA
(Her bir belge nevi için) Her tespitte T18.000, yıl içinde de T180.000’yi aşmamak üzere.........T350
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE
SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ
MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE.........................................................................................T70
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN
VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE.....................................................................................................T350
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA..............................................................T350
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE
İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA......................................................................T8.500
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN
İŞLEM YAPANLARA (Her işlem için)..........................................................................................................T420
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN
MATBAA İŞLETMECİLERİNE.........................................................................................................................T1.300
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE
GETİRMEYENLERE........................................................................................................................................T1.800
MB’NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ
ADINA................................................................................................................................................................T1.300
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE
UYMAYANLARA
- Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında........................................................T2.300
- İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler..........T1.200
- Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar.......................................................................................T600

Vergi Kabahatlerinde Tekerrür

Bir kişi vergi kabahati işledikten sonra ikinci (veya daha fazla) kabahat işlerse
ilgilinin verilen cezadan dolayı ıslah olmadığı dikkate alınarak sonraki kabahate
verilen cezanın artırılması yoluna gidilir.
Vergi kabahatleri açısından tekerrüre ilişkin düzenleme VUK’un 339. maddesiyle yapılmıştır. İlgili madde “vergi ziyanına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi
takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaı kabahatinde beş yıl, genel
usulsüzlük kabahatinde iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda vergi ziyaı
suçunun kabahati % 50, genel usulsüzlük kabahatinin cezası % 25 oranında arttırılmak suretiyle uygulanır” şeklindedir.
Tekerrür uygulanması açısından önceki ve sonraki kabahatin aynı olması şart
değildir. Örneğin, vergi ziyaı kabahati işleyen bir kimse daha sonra 2 yıl içinde genel
usulsüzlük kabahati işlediğinde tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Kanuni düzen-
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leme, özel usulsüzlük kabahatlerini tekerrür kapsamına almadığından özel usulsüzlük kabahati işlenmesi hâlinde tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Vergi Kabahatlerinin Ortadan Kalkması

Kesinleşmiş bir vergi kabahatinin kamu alacağı olması dolayısıyla kamu alacaklarının tahsil sürecine uygun şekilde ödenmesi hâlinde sorun çözülecektir. Ceza
muhatabının rızaen ödeme yapmadığı durumda kamu alacaklısı cebri icraya başvurur. Kendisine vergi cezası kesilenler, bunlardan kurtulmak için ödeme dışında
bazı olanaklara sahiptir. Aşağıda bu yollara kısaca değinilmektedir.

Af
Devlet çıkardığı kanunlarla şarta, süreye, cezanın niteliğine, verginin ve tarhiyatın
türüne ve mükellefiyete bağlı olarak işlenmiş suç ve kabahatleri kesinleşmiş olsun
veya olmasın cezaların asıllarını ve/veya fer’ilerini kısmen veya tamamen ortadan
kaldırır. Böylelikle devlet ile mükellef arasında kurulan ceza ilişkisi ortadan kalkar.
Ölüm
Ceza muhataplarının ölüm hâli, yükümlülerin varsa ölüm anına kadar ödemedikleri cezaların tümünün ortadan kalkmasına neden olur. Burada dikkat çekilmesi
gereken husus ölüm hâlinin ölenin vergi borçlarını ortadan kaldırmadığıdır.
Terkin
Kanunda öngörülen şartların (VUK m. 115) meydana gelmesi hâlinde vergi ve/
veya cezalar terkin edilir. Terkin esas itibarıyla vergi ve/veya cezayı ortadan kaldıran sebeplerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yanılma
Yanılma, mükellefin idarece yanıltılması hâli olup vergi cezasını ortadan kaldıran bir müessesedir (VUK m. 369). Yanılma yetkili idari makamların yükümlüye
yanlış bilgi vermesi veya yargı organlarının içtihatlarını değiştirerek uygulamaya
ilişkin görüş değiştirmeleri hâlinde söz konusu olur. Yanılma hâli vergiyi ortadan
kaldırmaz ancak gecikme faizini ortadan kaldırır.
Hataların Varlığı
Hata hem vergiler hem de cezaları ortadan kaldırmak için yararlanılabilecek bir
yoldur. Vergilerde veya cezalarda idare hatalı işlem yapmışsa yükümlüler “düzeltme
zaman aşımı” süresi içinde hatanın varlığını ileri sürerek işlemin düzeltilmesini sağlarlar. Düzeltme zaman aşımı süresi içinde (VUK m. 126) olmak koşuluyla vergi dairesine vergi mahkemelerinde dava açma süresi geçtikten sonra, düzeltme talebinde
bulunanların bu talepleri reddolunursa şikayet yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurabilirler. Bu durumda, düzeltmeye yetkili organ Hazine ve Maliye Bakanlığı olmakta ancak düzeltme işlemleri yine ilgili vergi dairesince yapılmaktadır.
Cezalarda İndirim
Cezalarda indirim müessesi adından da anlaşılacağı üzere sadece cezalara yöneliktir. Ceza kesilen mükelleflerin dava açmayarak dava açma süresi içinde (ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün) başvurmaları halinde; ikmalen,
resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde
veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirlerse kesilen cezanın yarısı indirilir.
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Mücbir Sebepler
Yükümlülerin iradesi dışında kalan karşı konulmaz ve katlanılması mecbur kalınan öyle hâller vardır ki bunlar; vergi ödevlerinin yerine getirmelerine engel
olurlar. Bu hâllere mücbir sebepler denir. Mücbir sebep nedeniyle vergiye ilişkin
ödevler yerine getirilemezse yükümlülere “ceza” verilmez (VUK m. 373). Çünkü
ödevi yerine getirmemeye tamamen dışarıdan gelen karşı konulmaz bir olay sebep olmaktadır.
Mücbir sebeplere VUK m. 13’te yer verilmiştir. Buna göre:
• Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
• Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve
su basması gibi afetler
• Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler
• Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hâllerdir.
Maddede yer alan “gibi afetlere” mükellefin kasırgaya ve heyelana maruz kalması, “gibi hâllere” de yurt dışından gelecek mükellefin uçak seferinin iptal edilmiş olması, gözaltına alınma, mükellefin çocuğunun vefat etmesi örnek olarak
verilebilir.
Mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar ödevlere ilişkin süreler işlemez. Mücbir sebep altında geçen kanuni süreye isabet eden süreler mücbir sebep ortadan
kalktıktan sonraki süreye eklenir. Yani mücbir sebep meydana gelmeden önce
ödevin yerine getirilmesi için ne kadar süre kalmışsa (veya varsa) bu süre mücbir
sebep ortadan kalktığı zamanki süreye eklenir ve böylelikle işlemeyen süre kadar
süre uzamış olur. Bu süre içinde ödev yerine getirilirse ceza verilmez, verilse de
hukuka aykırı olur.
Zaman Aşımı
Zaman aşımı belirli bir sürenin geçmesi ile idarenin vergi tarh etme ve/veya
ceza kesme veyahut bunların tahsil yetkisinin düşmesi sonucunu doğuran bir
müessesedir.
Ceza Kesme Zaman aşımı: Ceza kesme zaman aşımında farklı kabahatler için
farklı süreler ve sürelerin başlangıcının tespiti için farklı esaslar öngörülmüştür
(VUK m. 374). Belirtilen süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zaman
aşımı kesilmiş olur.
Vergi ziyaı kabahatinde ceza kesme zaman aşımı, suçun bağlı olduğu vergi
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıldır. Örneğin, yükümlü 2013 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinde noksan gelir beyan etmişse işlenen vergi ziyaı kabahati nedeniyle
kesilecek cezanın 31.12.2018 tarihine kadar kesilip yükümlüye tebliğ edilmesi
gerekir.
Özel usulsüzlük suçlarında, zaman aşımı itibarıyla iki grup fiil oluşturulmuştur. Ceza kesme zaman aşımı, VUK’un 353. ve mükerrer 355. maddesinde belirtilen fiillerle işlenen özel usulsüzlük suçunda suçun işlendiği yılı takip eden
yılın birinci gününden başlayarak beş yıl, yukarıda belirtilen fiiller dışında kalan
fiillerle işlenen özel usulsüzlük kabahatinde iki yıldır.
Genel usulsüzlük kabahatlerine ceza kesme zaman aşımı, suçun işlendiği yılı
takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıldır.

7. Ünite - Vergi Suç ve Kabahatleri

Ceza Tahsil Zaman aşımı: Vergi cezasının bir amme alacağı olması nedeniyle
cezaların zaman aşımına ilişkin düzenleme AATUHK’da yapılmıştır (AATUHK
m. 1 ve 102). Buna göre vergi ziyaı, özel usulsüzlük veya genel usulsüzlük kabahatine ilişkin kesilen ve tahakkuk eden cezalar vadelerinin rastladığı yılı izleyen
yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Vazgeçme
Elde edilmesi hâlinde daha fazla masraf yapılması söz konusu olan miktardaki
vergi ve cezalardan idare vazgeçebilir.
Pişmanlık
Pişmanlık beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı suçunu gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden haber veren (itiraf eden) yükümlülere belli koşulları yerine getirmeleri kaydıyla kabahatin cezasının kesilmesini
engeller.
Pişmanlık hükümlerinden yararlanma kapsamına ancak beyana dayanan vergiler nedeniyle ortaya çıkabilecek vergi ziyaı kabahati girer. Vergi ziyaı kabahati
dışındaki kabahatlerin cezaları (örneğin, genel usulsüzlük) bu kapsama girmez.

VERGİ KABAHATLERİNDE UZLAŞMA

Uzlaşma, mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna
başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın tutarı konusunda anlaşmaya varılmasıdır.
Uygulamada idare cezanın büyük bir kısmını kaldırmakta vergi aslında ise sembolik bir indirim yapmakta veya hiç indirim yapmamaktadır. Ancak, mükellefin
haklı olduğu bazı durumlarda vergi tutarında da önemli indirimler yapılabilmektedir. Vergilerle ilgili uyuşmazlıkların yaklaşık % 90’ı uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir.
Uzlaşma, tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası uzlaşma şeklinde gerçekleşebilmektedir. Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyenler, tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Adından da anlaşılacağı gibi tarhiyat öncesi uzlaşma salınacak vergi ve kesilecek
cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlenmesinden önceki aşamayı, yani vergi incelemesinin son aşamasında yapılan uzlaşmayı ifade etmektedir.
Bir uyuşmazlığın tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olması için mükellef nezdinde yapılan bir “vergi incelemesi”ne dayanması gerekir. Bu husus usul açısından
önemlidir. Uzlaşma kapsamına vergiler yanında vergi ziyaı kabahati (kaçakçılık
suçunu oluşturan ve dolayısıyla ağır nitelikli fiillerle vergi ziyaına sebep olunması
hâlinde tarh edilecek vergi ile kesilecek cezalar hariç) genel usulsüzlük suçu ve
özel usulsüzlük suçlarına göre verilecek cezalar girer.
Tarhiyat öncesi uzlaşmayı doğrudan mükellef talep edebileceği gibi inceleme
elemanının daveti üzerine de gerçekleşebilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmeleri
oluşturulan uzlaşma komisyonu ile mükellefler arasında yapılır.
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma sağlandığı takdirde düzenlenerek ilgili vergi dairesine intikal ettirilen tutanak tahakkuk fişi yerine geçer.
Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında vergi dairesi gerekli tarhiyatları yapar. Bunlara yönelik dava açılamaz ve hiçbir merciye şikâyette
bulunulamaz.
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Mükellefin uzlaşma görüşmelerine katılmasına rağmen tutanağı imzalamaması uzlaşmanın sağlanamadığının en açık biçimidir. Ancak, mükellefin bildirilen günde görüşmelere gelmemesi veya uzlaşmaya davet edilmekle birlikte
davete icabet etmemesi nedeniyle görüşmelerin yapılamaması ya da mükellefin
görüşmelere katılmakla beraber tutanağı ihtirazi kayıtla imzalaması da uzlaşmanın sağlanamadığını ifade eder. Görüşmelerin yapılmasına rağmen uzlaşma sağlanamamışsa bu konuda tutanak düzenlenir ve bir nüshası görüşmelere katılması
hâlinde mükellefe komisyonca tebliğ olunur. Kaçınması hâlinde tutanak adresine
gönderilir. Görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah farklarına ilişkin uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır.
Herhangi bir nedenle
Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi inceleme raporunun vergi
tarhiyat öncesi uzlaşmaya
dairesine
intikali üzerine vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma sürevarılamamışsa verginin tarhı
sinin son günü akşamına kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini
ve cezanın kesilmesinden
sonra tarhiyat sonrası uzlaşma belirten bir dilekçe ile vergi dairesine başvuran mükellefle başvuru tarihi itibariyle
talep edilemez.
uzlaşma olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya herhangi bir nedenle varılamamışsa mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez.
Kaçakçılık suçunu oluşturan vergi ziyaı suçuna verilen ceza hariç olmak üzere, vergi
incelemesine dayanan, bütün para cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girer.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat sonrası uzlaşma, mükellefe yönelik idari işlem olan tarhiyat yapıldıktan
sonra gidilebilecek bir idari yoldur. Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara ilişkin olarak kesilen vergi
ziyaı kabahati girer. Bu nedenle beyana dayalı olarak yapılan tarhiyatlar ile genel
usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatlerine verilen cezalar tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmez. Kaçakçılık suçunu oluşturan ve dolayısıyla ağır nitelikli
fiillerle vergi ziyaı suçunun işlenmesi hâlinde tarh edilecek ve kesilecek cezalar
da kanunda açıkça belirtilmek suretiyle tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamı dışına
çıkartılmıştır.
Uzlaşma talebinin, vergi veya ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini
takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılması şarttır.
Uzlaşma görüşmeleri en az on beş gün önceden belirlenen yer ve zamanda
uzlaşma komisyonu ile mükellef arasında yapılır.
Beyana dayalı olarak yapılan tarhiyatlar, kaçakçılık suçunu oluşturan (ağır nitelikli
fiillerle işlenen) vergi ziyaı kabahati, genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatlerine verilen cezalar tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmez.

Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılamaması
Uzlaşma toplantısına mükellef davet edildiği hâlde katılmazsa görüşmelerin başlaması ve sürdürülmesi mümkün olmaz. Doğal olarak bu durumda uzlaşma toplantısı yapılamadığı için uzlaşmaya varılmadığı kabul edilir.
Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması
Uzlaşma toplantısına mükellef katılması hâlinde karşımıza iki durum çıkar. Görüşmeler sonucunda ya uzlaşmaya varılır ya da varılmaz.
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Mükellef uzlaşmaya katılmakla birlikte uzlaşmazsa komisyonca kendisine son
teklif edilen miktarı kabul etmediğini beyan eder ve imzalar. Bu durumda da uzlaşma sağlanamamıştır. Ancak, her şey bitmiş sayılamaz. Sonuçsuz kalan uzlaşma
görüşmelerinden sonra mükellefe bir imkân daha verilir. Bu, komisyonun dava
açma süresinin sonuna kadar teklifiyle bağlı kalması ve yükümlünün dava açma
süresinin sonuna kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini vergi dairesine dilekçeyle bildirebilmesidir. Kabule ilişkin dilekçenin verildiği gün itibarıyla
uzlaşma sağlanmış kabul edilir.
Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde bu durum karşılıklı
tutanak altına alınır ve mükellefe tebliğ edilir. Tutanak bir anlamda tahakkuk fişi
niteliği taşır. Uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi dairelerince derhâl yerine getirilir. Tarafların karşılıklı irade uyumunu ifade eden uzlaşma sağlandıktan
sonra bir tarafın tek taraflı vazgeçmesi veya tutanağın iptali mümkün değildir.

Uzlaşmanın Kesinliği
Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında vergi mahkemesinde dava açılamayacağı gibi hiçbir merciye şikayette de bulunulamaz.
Ayrıca, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar için Vergi Usul Kanunu’nun 376.
maddesine göre “cezalarda indirim” ya da “tarhiyat sonrası uzlaşma” istenemez.
Uzlaşılan vergi üzerinden ayrıca gecikme faizi hesaplanır. Gecikme faizi tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren uzlaşma
tutanağının düzenlendiği tarihe kadar hesaplanır. Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın süresinde ödenmemesi, uzlaşmayı geçersiz kılmaz.
Uzlaşmanın Gerçekleşmediği Durumlarda Dava Açma
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerçekleşmediği durumlarda vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği beklenir. Mükellefler, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren
süresinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın gerçekleşmediği durumlarda ise uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren;
• Kalan dava açma süresi 15 günden fazlaysa normal süre içinde,
• Dava açma süresi bitmişse 15 gün içinde,
• Kalan dava açma süresi 15 günden azsa süre 15 gün olacak şekilde uzatılarak yetkili vergi mahkemesinde dava açılabilir.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına hangi cezalar girmez?

VERGİ DAVALARI

Keslien vergi cezalarının ortadan kalkmasının bir yolu da dava açılmasıdır: Ceza
kesme işleminin hukuka aykırı olması hâlinde, kesilen ceza iptal edilmektedir.
Dava yolu sadece vergi cezaları için değil; başta vergi tarhiyatı olmak üzere mükellefin hukukunu etkileyen kesin ve yürütülmesi zorunlu diğer idari işlemler için
de kullanılabilmektedir.

Davanın Açılacağı Yer

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37. maddesinde vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemenin hangisi olacağı belirlenmiştir. Buna göre;
• Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve
tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
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• Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu
gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun uygulanmasında
ödeme emrini düzenleyen,
• Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Dava Açma Yetkisi

Gerçek kişiler fiil ehliyetine sahip olmaları hâlinde, muhatap oldukları vergileme
ve ceza kesme işlemlerine karşı kendileri dava açabilirler. Davanın vekâletle açılması hâlinde vekilin avukat olması şarttır.
Küçük ve kısıtlıların mükellef olması hâlinde dava, küçük veya kısıtlının kanuni temsilcileri tarafından açılır. Tüzel kişiler açısından dava açma yetkisi; dernek
ve vakıflarda yönetim kurulu, şahıs şirketlerinde, şirket sözleşmesinde aksi hüküm yoksa ortaklar, sermaye şirketlerinde sözleşme ile şirketi temsil yetkisi olduğu belirtilenlere aittir.
Davanın vekâletle açılması hâlinde vekilin avukat olması şarttır.

Dava Açma Süreleri

Vergi davası açılması için belirlenmiş sürelere uyulması büyük önem taşımaktadır. Dava, süresi içinde açılmadığında süre aşımı nedeniyle kabul edilmemektedir.
Dava açma süreleri yapılan işleme görer değişkenlik gösterebilmektedir.
Vergi mahkemelerinde dava açılmasında genel süre 30 gündür. Vergi mahkemesince verilen kararlar üzerine, istinaf başvurusu için Bölge İdare Mahkemelerine ve bölge idare mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a temyiz yoluna başvuru
süreleri de 30 gündür. Düzenleyici işlemlerin iptali için vergi mahkemesine değil
de Danıştay’a, ilk derece mahkemesi sıfatıyla iptal davası açılmaktadır. Bu gibi
durumlarda dava açma süresi 60 gündür.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ödeme emrine, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka karşı vergi mahkemelerinde dava
açma süresi 15 gündür.
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 49. maddesinde belirtilen bina metrekare
normal inşaat maliyetleri hakkında tespitlere ya da arsa metrekare birim değerlerine karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi, 15 gündür.

Sürelerle İlgili Genel Esaslar
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesinde sürelerle ilgili genel esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre;
Süreler, genel olarak tebliğ, yayım veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak sürenin son günü tatil gününe
rastlarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
Çalışmaya ara verme (adli tatil), 20 Temmuz- 31 Ağustos (dâhil) tarihleri arasındadır. Dolayısıyla dava açma süresinin son günü bu zaman aralığına rastaldığında süre 7 gün uzar. Bu tarihin de tatil gününe rastlaması hâlinde, süre genel
hükümlere göre ilk iş gününe kadar uzayacaktır.
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Dava Açma Süresinin Başlangıcı ve Hesaplanması
Dava açma süresi;
• Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın yapıldığı,
• Tebliğ yapıldığında ya da tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin yapıldığı,
• Kesinti yoluyla alınan vergilerde istihkak sahibine ödemenin yapıldığı,
• Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı,
• İhtiyati hacizde, haczin uygulandığı ya da gıyaben hacizlerde haczin tebliğ
edildiği tarihi,
• İdarenin dava açması gereken konularda ilgili merci ya da komisyon kararının idareye geldiği, tarihi izleyen günden başlar.
Sürenin hesabında tebliğin ya da ilanın yapıldığı gün hesaba katılmaz ve sürenin son gününün tatil saatinde süre sona erer.

Dava Dilekçesi

Vergi davası, vergi mahkemesine hitaben yazılan dilekçeyle açılır. Dava dilekçelerinin, karşı taraf sayısından bir örnek fazla olacak şekilde hazırlanması gerekir.
Karşı taraf genellikle vergi dairesi olduğundan dilekçenin mahkemeye iki nüsha
verilmesi yeterlidir.
Dava dilekçesine tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, vergi resim, harç, benzeri
mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin uyuşmazlık konusu miktar,
davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen
ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir.
Dilekçelere eklenecek belgelerin, tasdikli olması şart değildir. Avukatlık
Kanunu’nun 54. maddesine göre avukatlar kendilerinde aslı bulunan belgelerin
fotokopisini tasdik etmek yetkisine sahiptir. Dilekçelerin bütün örneklerinin davacı ya da vekili veya yasal temsilcileri tarafından imzalanması zorunludur.

Dilekçelerdeki Eksiklikler ve Sonuçları
Dava dilekçesinde yer alması gereken hususların dilekçede yer almaması ve dilekçenin davalı sayısından bir fazla düzenlenmemesi gibi hususlar, dilekçedeki şekle
aykırılıktır. Bu gibi durumlarda, “dilekçenin reddine” karar verilir.
Davacı, red kararının kendisine tebliğini izleyen 30 gün içinde eksiklikleri giderecek şekilde, dilekçesini yenilemesi mümkündür. Danıştay’da bu süre 15 gündür.
Dilekçenin Ehliyetsiz Kişi Tarafından İmzalanması: Bu durumda, dava reddedilir. Davanın yenilenmesi mümkün değildir. Ancak, dava açma süresinin geçirilmemiş olması durumunda dava açılabilir.
Vekilin Avukat Olmaması: Dava reddedilir. Davacı red kararının kendisine tebliğini izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde dava açma olanağına sahiptir.
Davalının Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi: Dilekçede karşı tarafın (davalının) gösterilmemesi sorun yaratmaz. Mahkeme, işlemi yapan birimi re’sen
tespit eder. Ancak şahsa karşı açılmış davalar reddedilir.
Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması: Bu durumda dava dilekçesi reddolunur. Ancak davanın yenilenmesi mümkündür. Bu yenileme, dilekçenin reddi kararının tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılır.
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Dilekçenin Verileceği Yer
Kolay ve hızlı sonuç alınması bakımından dava dilekçesinin görevli ve yetkili
mahkemeye verilmesi uygun olacaktır. Bununla beraber dilekçenin hitap kısmına
“... Vergi Mahkemesi Başkanılığına İletilmek Üzere...” ibaresi eklenerek;
• İdare mahkemelerine,
• Başka illerdeki vergi mahkemelerine,
• İdare ve vergi mahkemeleri bulunmayan yerlerde, asliye hukuk hakimliklerine,
• Yabancı ülkelerde, Türk Konsolosluklarına verilmesi mümkündür.
Dosyanın Tekemmül Etmesi
Esastan inceleme için ilk koşul, dosyanın “tekemmül” etmesidir. “Tekemmül”
sözcük olarak “tamamlanma”, “olgunlaşma” anlamındadır. Vergi yargılamasında,
dosyanın tekemmül etmesi, en kısa anlatımla, tarafların iddia ve savunmalarının
delillerin dosyada toplanması anlamına gelmektedir. Buna göre tebliğinden itibaren 30’ar günlük süreler içinde;
• Dava dilekçesi ile vergi mahkemesi nezdinde dava açılır.
• Davalı tarafın, davacı dilekçesi ile ilgili birinci savunması alınır.
• Davacı tarafın, birinci savunmaya karşı cevabı alınır.
• Davalı tarafın, ikinci savunması alınır. Davacıya tebliğ edilir. Ancak, davacı
tarafın yanıtı beklenmez. Bu şekilde dosya “tekemmül etmiş” olur.

Davanın Görülmesi ve Karara Bağlanması

Vergi yargılamasını da içeren idari yargı düzeninin temel özelliklerinden biri de
yargılamanın yazılı yapılmasıdır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 1. maddesinin ilk fıkrasına göre Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve
vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.
Buna göre idari davalarda mahkeme kural olarak tarafların yazılı iddia ve savunmaları ile bu iddia ve savunmaları desteklemek amacıyla sundukları belgeleri
ve ilgili yerlerden bizzat getirttiği belgeleri incelemek suretiyle davayı karara bağlamak durumundadır.
Vergi uyuşmazlığının konusunu oluşturan olaylar aydınlandığında, meseleler sırasıyla oya konulur ve mahkemece karara bağlanır. İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 15. maddesinde sayılan sebeplerle veya yargılama usulüne ilişkin konularda azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oy kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır.

Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları

Vergi mahkemesince verilen kararlara karşı, bazı kanun yolları vardır. Vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı, mükelleflerin ya da idarenin, duruma göre
bölge idare mahkemesine “istinaf ” ve Danıştay’a “temyiz” başvurusunda bulunması söz konusu olabilir.
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İstinaf Yolu
5.000 (2020 yılı için 7.000) Türk Lirasına kadar olan davalar vergi mahkemelerinde kesinleşmekte; bu miktarı aşan davalar ise bölge idare mahkemelerinde istinaf
yolu ile incelenerek kesinleşmektedir. İstinaf başvurusu, vergi mahkemesi kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde yapılmalıdır.
Bölge idare mahkemelerinin T5.000 ile T100.000 (2020 yılı için T7.000 ile
T176.000) arasındaki davalar için yapacağı istinaf incelemesi sonucunda vereceği
kararları kesindir. Bu kararlara karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yapma imkanı
yoktur.
Temyiz Yolu
Bölge idare mahkemelerinin T100.000’yi (2020 yılı T176.000) aşan davalara ilişkin kararlarına karşı, idare ve/veya mükellef Danıştay’da temyiz yoluna başvurarak karara itiraz edebilmektedir. Temyizde bölge idare mahkemelerince verilen
kararın hukuka uygun olup olmadığı denetlenir.
Temyiz incelemesi sonucunda bölge idare mahkemesi kararı onanırsa karar
kesinleşir (karar düzeltme yoluna başvuru mümkündür) ve yargı yolu kapanır.
Kısmen onanıp, kısmen bozulursa onanan kısım yönünden karar kesinleşir. Bozulan kısımla ilgili yeniden karar verilmek üzere dosya bölge idare mahkemesine
gönderilir. Bölge idare mahkemesi kararının bozulması hâlinde de dosya kararı
veren bölge idare mahkemesine gider.
Kararı bozulan bölge idare mahkemesi;
• Danıştay’ın kararına uyabilir. Başka bir anlatımla Danıştay’ın bozma kararı
doğrultusunda karar verebilir.
• Daha önce vermiş olduğu kararda ısrar edebilir yani direnebilir. Bölge idare
mahkemesinin direnme kararı verdiği durumda, nihai incelemeyi Danıştay
“Vergi Dava Daireleri Kurulu” yapar.

ADLİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI

Adli vergi suçları VUK’da düzenlenmiştir. Adli vergi suçlarına ilişkin cezalar ceza
mahkemelerince yapılan yargılama sonucunda verilir. Ceza yargılaması iddia, savunma ve bunların mahkemesi üzerine kuruludur. İddia görevini yapan makam
Devlet adına Cumhuriyet Savcılığıdır. İddia makamı bir kişinin suç tiplerinden
birine uygun düşen hareket yaptığını iddia ettiği zaman soruşturma başlatır ve
sonuçta fiillerin suç oluşturduğu kanaatine ulaşırsa ceza mahkemesine kamu davası açar.

Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık suçu kanunda terkip edilmiş fiillerden birinin işlenmesiyle ortaya çıkar. Mahkeme ceza verirken fiilin işlenmesinde sanığın kasıt içinde bulunmasını
arayacaktır. Suç fiilleri VUK 359. maddede sayılmıştır. Bu fiiller ve verilecek cezalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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FİİLLER

DAYANAK

VERİLECEK CEZA

VUK 359/a

18 aydan 3 yıla kadar hapis

VUK 359/b

3 yıldan 5 yıla kadar hapis

VUK 359/b

2 yıldan 5 yıla kadar hapis

Muhasebe hileleri yapmak
Çift defter tutmak
Gerçek veya işlemle ilgisi olmayan kişiler
adına hesap açmak
Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya
gizlemek
Yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak
Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek
Defter sayfalarını yok etmek
Belgelerin asıl veya suretlerini sahte
düzenlemek
Asıl veya suretleri sahte olarak düzenlenen
belgeleri bilerek kullanmak
Sahte belge düzenlemek ya da kullanmak
Anlaşmalı matbaa olmadığı hâlde belge
basmak
Anlaşmalı olmayan matbaanın bastığı
belgeyi bilerek kullanmak

Kaçakçılık suçunda yargılama süreci, vergi incelemesine yetkili kişiler tarafından
vergi suçu raporu düzenlenmesi ve bu raporun inceleme elemanının bağlı bulunduğu birimin mütalasıyla Cumhuriyet Savcılığına ulaştırılmasıyla başlamaktadır.
Savcılık, yapacağı inceleme sonucunda, rapordaki tespitlerin dava açmak için yeterli olmadığı görüşündeyse takipsizlik kararı verir. Raporun yeterli bulunması durumda iddianame hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Mahkeme, iddianameyi kabulettiğinde kamu davası açılmış olur. Yargılama, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılır.

Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
Vergilendirme işleriyle uğraşan memurların, vergi incelemesinde ve idari yargıda görev yapanların, komisyonlarda görev alanların, bilirkişilerin ve kendilerine
bilgi verilen meslek kuruluşlarının yöneticilerinin, öğrendikleri sırları veya gizli
kalması gereken diğer hususları ifşa etmeleri veya kendilerinin veyahut üçüncü
şahısların yararına kullanmaları hâlinde bu suç meydana gelir.
Vergi mahremiyetini ihlal suçuna verilecek ceza, bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Bu suçu tekrar edenler bir daha devlet
hizmetinde kullanılmaz.
Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu
Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili mükelleflerin yapmak durumunda oldukları hesap, yazı ve sair birçok özel işleri bulunur. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi yargısında görevli olanlar “mükelleflerin vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili özel işlerini” yapamaz.
Bu suça, “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” için öngörülen ceza verilecektir.
Buna göre mükelleflerin özel işlerini yapma suçuna verilecek ceza 6 aydan iki yıla
kadar hapis cezası olmaktadır.
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Haysiyet ve Şerefe Tecavüz Suçu
Vergi cetvelleri, mükellefin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen ve vadesi
geçmiş vergi cezaları, asılan vergi levhası, adli ve idari soruşturma kapsamında
verilen bilgiler ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerin
meslek kuruluşlarına, mali müşavirler birlik ve odalarına yapılan bildirimlerden
hareketle mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına saldırılması suç olarak düzenlenmiştir.
Saldırıya maruz kalan kişinin yukarıdaki bilgilere dayanılarak yapılan hareketten etkilenmesinin takdiri kendisine ait olması bu suçu “şikayete bağlı suç” hâline
getirmiştir. Bu suçu işleyenlere “hakaret Suçu” için öngörülen ceza uygulanacaktır.
Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Suçu
Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen işletme büyüklüğü ölçüsünü (GVK m. 54)
aşacak şekilde zirai faaliyette bulunan çiftçilere zirai işletmelerinin bulundukları
köy veya mahallerin muhtarlarına ekim sayım beyanında bulunma mecburiyeti
getirilmiştir (VUK m. 243). Çiftçinin ilgili beyanını her yılın kasım ayında yapması gerekir. Beyan süresi geçtikten sonra bir taraftan yapılan beyanların doğruluğu diğer taraftan beyanda hiç bulunmamış olanların denetim süreci başlar.
Hiç beyanda bulunmamış olanlar beyana davet edilir. Davete rağmen beyanda
bulunmayan çiftçiler varsa bunlar da vergi dairesine bildirilir. Denetim ve bildirime ilişkin işlemlerden muhtar ve ihtiyar heyetleri sorumlu tutulmuştur (VUK
m. 245). Görevini ihmal veya suistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin
cezalandırılacağı öngörülmüştür (VUK m. 246). Bu hâliyle ilgili suç mahsus suç
olarak düzenlenmiştir.
Bu suça verilecek ceza, “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” için öngörülen ceza
olmaktadır. Buna göre ekim sayım beyanlarını denetlememe suçuna verilecek
ceza, 6 aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.
Adli vergi suçları ile ilgili geniş bilgilere Vergi Suçları (Süheyl Donay, Ankara: Beta,
2007) adlı kitaptan ulaşabilirsiniz.

ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Örnek 1: Gerçek usulde gelir vergisine tabi olan Bay C, işlerinin idaresini çok
güvendiği arkadaşı M’ye vermiştir. M, almış olduğu vekâletnameyle her türlü işi
tek başına yapmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda ceza kesilmesi gündeme gelmiştir.
Soru 1: Ceza kimin adına kesilecektir.
Açıklama ve Çözüm: Burada M, kanuni temsilci değil; iradi temsilci durumundadır. Dolayısıyla ceza mükellef olan C adına kesilecektir.
Soru 2: Bay C 16 yaşında olsaydı ve M velisi olsaydı ceza kimin adına kesilirdi?
Açıklama ve Çözüm: Fiil ehliyeti olmayan gerçek kişilerde kanuni temsilci
veli, vasi veya kayyumdur. Cezayı gerektiren bir durumun tespiti hâlinde ceza kanuni temsilciye kesilir. Bu durumda ceza M adına kesilir.
Soru 3: Bay M, bir anonim şirketin kanuni temsilcisi olsaydı ceza kimin adına
kesilecekti?
Açıklama ve Çözüm: Tüzel kişilerde ceza muhatabı, temsilci değil; tüzel kişinin kendisidir. Dolayısıyla bu durumda ceza tüzel kişilik adına kesilecekti.
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Örnek 2: Mükellefin yapmış olduğu T120.000’lik satışa ilişkin faturayı düzenlemediği tespit edilmiştir.
Soru 1: Tespit, satışın yapıldığı gün yapıldığında hangi ceza verilir, miktarı ne
olmalıdır?
Açıklama ve Çözüm: Fatura düzenlenmediğine ilişkin tespit tarh dönemi
geçmeden yapıldığı için vergi ziyaı suçu oluşmaz. Bu durumda verilmesi gereken
ceza özel usulsüzlük cezasıdır. Fatura düzenlenmemesi hâlinde özel usulsüzlük
cezası; düzenlenmesi gereken belgede yer alması gereken miktarın % 10’u oranında uygulanmaktadır. Buna göre T120.000’lik fatura düzenlenmediğinde 120.000
x % 10 = T12.000 özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Soru 2: Satışın yapıldığı gün yapılan tespitte düzenlenmeyen fatura tutarının
T2.000.000 olduğu belirlendiğinde ne kadar ceza verilecektir?
Açıklama ve Çözüm: Bu durumda da verilmesi gereken ceza özel usulsüzlük
cezasıdır. Fatura düzenlenmemesi hâlinde özel usulsüzlük cezası; düzenlenmesi
gereken belgede yer alması gereken miktarın % 10’u oranında uygulanmaktadır.
Buna göre T2.000.000'lik fatura düzenlenmediğinde 2.000.000 x %10 = T200.000
özel usulsüzlük cezası hesaplanacaktır. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel
usulsüzlük cezasının üst sınırı 2020 yılı için T180.000 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle hesaplanan T200.000 yerine üst sınır olan T180.000 uygulanacaktır.
Soru 3: Tespit, 2 yıl sonra yapıldığında hangi ceza verilir, miktarı ne olmalıdır?
Açıklama ve Çözüm: Tespit 2 yıl sonra yapıldığında tarh dönemi geçmiş olacağı için vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekmektedir. Fatura düzenlememe fiili
nitelikli fiildir. Bu nedenle fatura düzenlenmemesi nedeniyle ortaya çıkan vergi
kaybı bulunacak ve bunun 1 katı vergi ziyaı cezası kesilecektir.
Örnek 3: Mükellefin 2019 yılına ilişkin defter ve belgelerinin incelenmesi sonucunda sahte belge kullanarak T130.000 gelir vergisi ve T16.000 katma değer
vergisi kaybına neden olduğu tespit edilmiştir.
Soru 1: Mükellefe verilecek para cezası miktarı ne olmalıdır? Mükellefin yapması gereken toplam ödeme ne kadar olacaktır.
Açıklama ve Çözüm: Sahte belge kullanma, kanunda ağır nitelikli fiiller arasında sayılmıştır. Bu nedenle vergi kaybının 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecektir. Buna göre gelir vergisi kaybı için 130.000 x 3 = T390.000, katma değer
vergisi kaybı için 16.000 X 3 = T48.000 olmak üzere toplam T438.000 tutarında
vergi ziyaı cezası kesilecektir.
Vergi ziyaı cezası dışında mükellefin kaybına sebep olduğu vergi ayrıca istenecektir. Buna göre T130.000 gelir vergisi ve T16.000 katma değer vergisi olmak
üzere T146.000’lik vergi ayrıca istenecektir. Böylece mükellefin yapacağı toplam
ödeme T584.000 olacaktır.
Soru 2: Bu mükellef hakkında idari para cezası uygulanmış olması, hapis cezası istemiyle yargılanmasını engeller mi?
Açıklama ve Çözüm: Mükellefe işlemiş olduğu fiil nedeniyle idari para cezası
verilmesi, hapis cezası istemiyle yargılanmasını engellemez. Yapılan yargılamada
suçu sabit görülürse mükellefe sahte belge kullanma nedeniyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.
Örnek 4: Bay Z’ye 2012 yılında usulsüzlük cezası kesilmiştir. 2016 yılında yapılan denetimlerde Bay Z’ye vergi ziyaı kesilmesi gerekmiştir.
Soru 1: Bu durumda tekerrür hükümleri uygulanacak mıdır?
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Açıklama ve Çözüm: Tekerrür açısından önceki veya sonraki cezanın aynılığı
aranmamaktadır. Önemli olan, belirlenmiş süre içinde kapsama giren vergi ziyaı
veya usulsüzlük gerektiren fiilin ortaya çıkmasıdısır. Tekerrür hükümlerinin uygulanacağı süre bakımından son cezanın tabi olduğu tekerrür süresi dikkate alınacaktır. Vergi ziyaında süre 5 yıl olarak belirlendiğinden ve bu süre içinde cezayı
gerektiren fiil işlendiğinden tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Bay Z’ye kesilecek vergi ziyaı cezası % 50 artırılarak uygulanacaktır.
Soru 2: Bay Z’ye 2016 yılında vergi ziyaı yerine usulsüzlük cezası kesilmesi
hâlinde tekerrür hükümleri uygulanır mı?
Açıklama ve Çözüm: Bay Z’ye usulsüzlük cezası kesilmesi hâlinde tekerrür
süresi 2 yıl olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, süre 2014 yılı sonunda dolacağından tekerrür hükümleri uygulanmaz.
Örnek 5: Yapılan denetimler sonucunda Bay Z’ye, 2017 yılında T300.000, 2020
yılında T250.000 vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Daha önce cezaya muhatap olmayan Bay Z kesilen cezaları indirimli olarak ödemek istemektedir.
Soru 1: Bay Z’ye 2017 yılı için ne kadar indirim uygulanır?
Açıklama ve Çözüm: Bay Z, daha önce cezaya muhatap olmadığı için 2017
yılında kesilen vergi ziyaı cezası için % 50 oranında indirimden yararlanabilir.
Dolayısıyla kesilen T300.000 ceza için T150.000 indirimden yararlanabilir.
Soru 2: Bay Z’ye 2020 yılında kesilen vergi ziyaı cezası için tekerrür hükümleri
uygulanır mı?
Açıklama ve Çözüm: Tekerrür hükümlerinin uygulanacağı süre bakımından
son cezanın tabi olduğu tekerrür süresi dikkate alınacaktır. Vergi ziyaında süre
5 yıl olarak belirlendiğinden ve bu süre içinde cezayı gerektiren fiil işlendiğinden tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda Bay Z’ye kesilmesi gereken
T250.000’lik ceza, % 50 oranında artırılacak (T125.000) ve 2020 yılı için toplam
olarak T375.000 vergi ziyaı cezası kesilecektir.
Örnek 6: Mükellef kesilen cezaya karşı tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunmuştur. Yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanmış ve mükellef tutanağı imzalamıştır.
Soru 1: Mükellef sonradan pişman olmuş ve dava açmaya karar vermiştir.
Dava açabilir mi?
Açıklama ve Çözüm: Uzlaşmaya varılması hâlinde, tutanakla tespit edilen hususlar hakkında hiçbir birime şikâyette bulunulması ve dava açılması mümkün
değildir. Dolayısıyla mükellefin dava açması mümkün değildir.
Soru 2: Mükellefin uzlaşmaya varamadığını varsayalım. Uzlaşma görüşmeleri
tamamlanıp tutanak tebliğ edildiğinde dava açma süresi bitmiştir. Mükellef hangi
süre içinde dava açabilir?
Açıklama ve Çözüm: Uzlaşmaya varılamaması hâlinde dava açma süresi bitmişse mükellef tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine dava açabilir.
Soru 3: Mükellefin uzlaşmaya varamadığını varsayalım. Uzlaşma görüşmeleri
tamamlanıp tutanak tebliğ edildiğinde dava açma süresinin bitmesine 5 gün kalması ve 20 gün kalması hallerinde mükellef hangi süreler içinde dava açabilir?
Açıklama ve Çözüm: Uzlaşmaya varılamaması hâlinde tutanağın tebliğ tarihinde kalan dava açma süresi 15 günden fazlaysa dava kalan süre içinde açılmalıdır. Dava açma süresinin bitimine 20 gün kalması durumunda bu süre içinde dava
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açılmalıdır. Dava açma süresinin bitimine 5 gün kalması hâlinde bu süre 15 gün
olacak şekilde uzayacaktır.
Örnek 7: Mükellef 2020 yılında tarh edilen T13.000 vergi ve kesilen T13.000
vergi ziyaı cezasına karşı dava açmak istemektedir.
Soru 1: Dava, hangi süre içinde nereye açılacaktır?
Açıklama ve Çözüm: Mükellef, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30
gün içinde işlemi yapan vergi dairesinin bulunduğu çevredeki vergi mahkemesine
dava açmalıdır.
Soru 2: Vergi mahkemesinin kararına karşı nereye başvurulacaktır?
Açıklama ve Çözüm: Mükellefe kesilen vergi ve ceza toplamı 7.000 Türk Lirasını aştığı için Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluyla başvurulur.
Örnek 8: Vergi inceleme elemanı, bir firmanın incelenmesi sırasında öğrendiği ticari bir formülü rakip firmaya satmıştır.
Soru 1: Vergi inceleme elemanı hangi suçu işlemiştir?
Açıklama ve Çözüm: Bu durumda işlenen suç vergi mahremiyetinin ihlalidir.
Soru 2: Bu formülü bedelsiz olarak rakip firmaya vermesi hâlinde sonuç değişir mi?
Açıklama ve Çözüm: Vergi mahremiyetinin ihlali suçunun işlenmesi için kişisel yarar sağlanması şart değildir. Söz konusu sırrın açıklanması yeterlidir.
Vergi cezalarının güncel miktarları için bkz. https://yaklasim.com/BookList.
aspx?AnnouncementCategoryId=8
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İdari vergi cezalarını açıklamak
Vergi kabahatleri vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Vergi
ziyaı kabahatleri işlenmesi hâlinde, işlenen fiillerin türüne göre kayba sebep olunan verginin 3
katı, 1 katı veya yarısı oranında vergi ziyaı cezası
kesilmektedir. Usulsüzlükler iki derece hâlinde
belirlenmiş olup fiili işleyenlerin konularına
göre değişen maktu cezalar kesilmektedir. Özel
usulsüzlükler ise vergi kaybına yol açmamakla
birlikte kanunda ceza verilmesini gerektiren fiiller olarak sayılmıştır.
Vergi ziyaı ve usulsüzlük fiillerinin belirlenmiş
süreler içinde tekrarlanması hâlinde ceza artırılmaktadır. Vergi kanunlarına aykırı fiiller nedeniyle verilen para cezalarının çeşitli yollarla
tamamen veya kısmen ortadan kalkması mümkündür.
Uzlaşma konusunu analiz etmek
Uzlaşma, mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve
cezanın tutarı konusunda anlaşmaya varılmasıdır. Uygulamada idare cezanın büyük bir kısmını kaldırmakta; vergi aslında ise sembolik bir
indirim yapmakta veya hiç indirim yapmamaktadır. Ancak, mükellefin haklı olduğu bazı durumlarda vergi tutarında da önemli indirimler
yapılabilmektedir. Vergilerle ilgili uyuşmazlıkların yaklaşık % 90’ı uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir. Uzlaşma, tarhiyat öncesi ya da tarhiyat
sonrası uzlaşma şeklinde gerçekleşebilmektedir.
Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyenler, tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez.

3

4

Vergi davalarının açılmasını ve yargı sürecini değerlendirmek
Vergileme ve ceza kesme işlemlerine karşı 30
gün içinde yetkili vergi mahkemesine dava açılır. Süre, ödeme emri ve ihtiyati haciz uygulanması hâlinde 15 gündür. Vergi mahkemesine
dava açılması hâlinde davaya konu edilen idari
işlemin yürütülmesi kendiliğinden durur. Tahsilat işlemlerine karşı açılan davalarda yürütme
durmaz. Bu durumdaki işlemlere karşı dava açılırken yürürtmeyi durdurma talebinde bulunulması gerekir.
Adli vergi suç ve cezalarını analiz etmek
Adli vergi suçları VUK’da düzenlenmiştir. Adli
vergi suçlarına ilişkin cezalar ceza mahkemelerince yapılan yargılama sonucunda verilir. Adli
vergi suçları; kaçakçılık, vergi mahremiyetinin
ihlali, haysiyet ve şerefe tecavüz, mükelleflerin
özel işlerini yapma ve ekim ve sayım beyanlarının denetlenmemesidir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Mükellef V, 2018 yılında verdiği gelir vergisi beyannamesinde eksik matrah beyanında bulunmuştur.
Hakkında vergi incelemesi yapılan mükellef adına vergi tarhiyatı yapılmış ve ceza kesilip tebliğ edilmiştir. Bu
vergi ve cezaya karşı mükellef aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?
a. Uzlaşma
b. Ceza İndirimi
c. Hata Düzeltme
d. Pişmanlık
e. Dava Açma
2. Mükellef M, kanuni defterlerine kaydetmesi gereken bazı işlemleri, deftere kaydetmeyip bilgisayarında oluşturduğu bir programda izlemektedir. Bu yolla
M’nin T210.000 vergi kaybına sebep olduğu tespit edilmiştir. M’ye kesilecek ceza ne kadardır?
a. T210.000
b. T420.000
c. T630.000
d. T105.000
e. T80.000
3. Mükellefin düzenlemesi gereken bir faturayı düzenlemediği aynı gün tespit edilmiştir. Verilecek ceza
ağaşıdakilerden hangisidir?
a. Özel Usulsüzlük
b. Genel Usulsüzlük
c. 1 Kat Vergi Ziyaı
d. 3 Kat Vergi Ziyaı
e. Kaçakçılık
4. Ödeme emri gönderildiğinde dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 30 gün
b. 15 gün
c. 20 gün
d. 60 gün
e. 45 gün
5. Vergi mahkemesinin 2020 yılı için 7.000 Türk Lirasını aşan davalarına karşı aşağıdakilerden hangisine
başvurulabilir?
a. Asliye Hukuk Mahkemesi
b. Danıştay
c. Yargıtay
d. Sayıştay
e. Bölge İdare Mahkemesi

6. Mükellef A 2020 yılında T450.000 vergi ziyaı cezasına muhatap olmuştur. Cezalarda indirim uygulandıktan sonra mükellefin ödemesi gereken vergi ziyaı
cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a. T225.000
b. T150.000
c. T450.000
d. T200.000
e. T375.000
7. Kaçakçılık suçu işleyen mükellefe verilecek cezaya
aşağıdakilerden hangisi karar verir?
a. Vergi Dairesi
b. Vergi Mahkemesi
c. Asliye Ceza Mahkemesi
d. Ticaret Mahkemesi
e. Bölge İdare Mahkemesi
8. Mükellefin düzenlemesi gereken T750’lik faturayı
düzenlemediği aynı gün tespit edilmiştir. Kesilmesi gereken ceza ne kadardır?
a. T75
b. T150
c. T225
d. T300
e. T350
9. Mükellefe sahte belge kullanma nedeniyle 3 kat
vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu mükellefe ayrıca aşağıdaki cezalardan hangisi de verilebilir?
a. Kınama cezası
b. Hapis cezası
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
d. Beşbin güne kadar adli para cezası
e. Disiplin cezası
10. 2018 yılında usulüzlük cezası kesilen mükellefe
2020 yılında T240.000 da vergi ziyaı cezası kesilecektir.
Mükellef cezayı indirimli ödemek istemektedir. İndirim
ve tekerrür hükümleri dikkate alındığında mükellefin
yapması gereken toplam ceza ödemesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. T180.000
b. T240.000
c. T120.000
d. T360.000
e. T200.000
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Yaşamın İçinden
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
KARARI
Tarih: 07.05.2010
Esas No: 2009/271
Karar No: 2010/218
FATURA DÜZENLEMEME FİİLİNİN HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA TESPİT EDİLMESİ hâlİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
Hesap dönemi kapandıktan sonra yapılan vergi inceleme raporunda yer alan tespitlere dayanılarak fatura
düzenlenmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği hk.
İstemin Özeti: 2003 vergilendirme döneminde bir kısım hasılatı için fatura düzenlememesi nedeniyle davacı adına Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 1.
bendi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası davaya
konu yapılmıştır.
Davayı inceleyen Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı
tarafından, 2003 yılında aynı gruba dahil olan (....) A.Ş.
ile yaptığı sözleşme ile otelin konaklama gelirlerinin
% 5’ini (....) A.Ş.’ye fatura etmesinin kararlaştırıldığı,
maliyet+kâr şeklinde bir hesaplamaya yer verilmediği
iddia edilmekteyse de, davacının gelirlerinin iki unsurdan oluştuğu, bunlardan ilkinin seyahat acentaları ile
yapılacak rezervasyonlara aracılık karşılığı konaklamadan doğan cironun % 5’i, diğerinin ise işletici olarak
yaptığı harcamaların % 5 fazlası olduğu, sözleşmeye
göre çalıştırdığı işçiler için yaptığı harcamalar için %
5 fazlasıyla (....) A.Ş.’ye fatura düzenlediği, (....) A.Ş.
tarafından davacının çalıştırdığı işçiler için davacıya
yansıtılan elektrik, doğalgaz, yemek ve su gibi harcama payları için de davacı şirkete fatura düzenlendiği,
taraflar arasında yapılan sözleşme gereği davacının bu
harcamaları % 5 fazlasıyla hasılat kaydetmesine karşın
(....) A.Ş.’ye fatura düzenlememesi nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesildiği, (....) A.Ş. tarafından yansıtılan
harcama tutarının % 5 fazlası için fatura düzenlemeyen
davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 26.06.2008 günlü ve E. 2007/523, K.
2008/2567 sayılı kararıyla; davacı adına 2003 vergilendirme dönemi için yapılan kurumlar vergisi tarhiyatına
karşı açılan davada matrahın azaltılmasına karar veren
vergi mahkemesi kararının, Dairelerinin 24.04.2008
günlü ve E. 2007/1057, K. 2008/1562 sayılı kararıyla
(....) A.Ş. tarafından yapılan harcamalara ve davacı şir-

ketin çalıştırdığı işçi sayısına göre gider katılım payının
nasıl hesaplandığı ve ne kadarının kayıtlarda yer alıp
beyan edildiği hususlarında bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmek üzere bozulduğu,
davacı adına kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası,
yapılacak bu incelemede belirlenecek olan tutar üzerinden hesaplanacağından, söz konusu bozma kararının sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi kararıyla;
ilk kararında ısrar etmiştir.
Israr kararı, davacı tarafından temyiz edilmiş ve kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı açtığı davaların
kabul edildiği, verdiği hizmet nedeniyle yaptığı harcamaların (...) YTL olduğu, bunun % 5 fazlası olan
(...) YTL için (....) A.Ş.ye fatura düzenlediği, (....)
A.Ş.’ce düzenlenen ortak giderlere katılmaya ilişkin
faturaların davacının yapması gereken harcama olduğu, su, elektrik, telefon gibi giderlerin işçilik gideri olmadığı ve bu tür giderlerin (....) A.Ş.’ye % 5
fazlasıyla fatura edilmesinin ticari teamüllere aykırı olduğu, vergi mahkemesinin kurumlar vergisine
ilişkin dosyada yaptığı hesaplamaya itibar edilecek
olsa dahi düzenlenmesi gereken fatura tutarının (...)
YTL, kesilecek özel usulsüzlük cezasının ise katma
değer vergisi dahil tutar üzerinden (...) YTL olduğu, öte yandan somut tespit yapılmadan ve fiilin tüm
unsurlarının varlığı saptanmadan ceza kesilmesinin
hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Karar: Vergilendirme döneminde verdiği bir kısım
hizmet için fatura düzenlememesi nedeniyle davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan
davayı reddeden vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz
edilmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun, vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı düzenleyen 3. maddesinin (A) bendinde,
“vergi kanunu” tabirinin bu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade
ettiği kurala bağlandıktan sonra ikinci fıkrada; vergi
kanunu hükümlerinin lafzı ve ruhu ile hüküm ifade
edeceği ve lafzın açık olmadığı hâllerde vergi kanunları
hükümlerinin, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle bağlantısı
göz önünde tutularak uygulanması öngörülmüştür.
Vergi Usul Kanunu’nun vergi cezalarına ayrılmış İkinci
Kısmının Birinci Bölümü vergi ziyaı cezasına, İkinci Bölü-
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mü Usulsüzlüklere, Üçüncü Bölümü ise hürriyeti bağlayıcı
ceza ile cezalandırılacak vergi suç ve cezalarına ilişkindir.
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile
diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasının yaptırıma bağlandığı 353. maddede; bu yaptırımın uygulanmasını gerektiren eylemin, yapıldığı vergilendirme
döneminden sonraki zaman diliminde ve özellikle eylemin vergi kaybı yaratmasından sonra da uygulanıp
uygulanmayacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Her ne kadar maddenin sondan bir önceki
fıkrasında; takvim yılı kapanmadan önce katma değer
vergisi veya geçici vergi beyannamelerinde hasılatın
noksan bildirilmesinden dolayı tahakkukun gecikmesinden doğan vergi kayıpları için uygulanabileceği anlaşılan ve maddede yazılı özel usulsüzlükler sonucunda
vergi ziyaı da meydana geldiğinde, bu kaybın gerektirdiği vergi cezalarının ayrıca kesileceği düzenlenmişse
de; tersine durumlarda ve özellikle takvim yılının kapanmasından sonra belirlenen ve vergi kaybı bulunan
her olayda ilgililere ayrıca özel usulsüzlük cezası da kesileceği yolunda bir düzenleme yapılmamıştır.
Vergilendirme döneminin kapanmasından sonra yapılan vergi incelemeleriyle bir kısım hasılatın veya kimi
işlemlerin kayıt ve beyan dışı bırakıldığının saptanmasından dolayı, vergilendirme döneminde yasanın
şekle ve usule ilişkin kurallarına da aykırı davranılmış
olduğu çıkarımıyla özel usulsüzlük cezası kesilmesine
olanak bulunup bulunmadığının, yukarıda belirtilen
nedenle ve Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin (A)
bendindeki düzenleme gereğince özel usulsüzlükler
ve cezalarının öngörülmüş amacı ve diğer maddelerle
olan bağlantısı gözetilerek belirlenmesi gereklidir.
Yürürlükte kaldığı 31.12.1980 tarihine kadar uygulanan ve 04.01.1961 tarihinde kabul edilen, 10, 11 ve
12 Ocak 1961 günlü ve 10703, 10704 ve 10705 sayılı
Resmi Gazetelerde yayımlanarak, 01.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun,
30.12.1980 tarihinde kabul edilen, 31.12.1980 günlü ve
mükerrer 17207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
01.01.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2365 sayılı Yasa
ile değişmeden önceki 353. maddesinde ilk kez fatura
ve benzeri evrak vermeyen ve almayanların cezası olarak ve özel usulsüzlük cezası adı altında yapılan düzenlemede de yer aldığı üzere özel usulsüzlük cezası şekle
ve usule aykırılıkların yaptırımıdır.
Vergi Usul Kanunu’nun şekle ve usule aykırılıkları
yaptırıma bağlayan bu düzenlemesinden önce ve 5432
sayılı Yasa’nın ilk yürürlüğe konulduğu tarihte bir süre
uygulanmasından sonra fatura düzenlenmemesi konu-

sunda mükellefleri caydırıcı olmak üzere gereksinme
duyulması nedeniyle 1951 yılında, sözü edilen Yasa’ya
Ek 1. madde olarak 5815 sayılı Yasa ile “fatura cezası”
başlığı altında hüküm eklendiği de bilinmektedir.
Değinilen Ek 1. maddenin gerekçesinde, vergi uygulaması bakımından fatura almak ve vermek mecburiyetine uyulmamasının, vergi ziyaı yaratan eylemlerden
olduğu için başlangıçta usulsüzlük cezası konulmadığı, ancak; vergi ziyaı takvim yılı sonunda belli olacağı
için yılı içinde görülen veya saptanan faturasız işlemler
için herhangi bir işlem yapılamadığı, dolayısıyla hesap
döneminin kapanması ve sonucunun beklenmesi gerektiği, uygulamada bu durumun, pek çok mükellefin
disiplinsiz davranmasına yol açtığı ve fatura düzenini
bozacak bir kapsamda olduğu, bu sebeple faturalar
hakkında bir usulsüzlük cezası konulması zorunlu
görüldüğü için Vergi Usul Kanunu’na hüküm eklenmesinin teklif edildiği belirtilmiştir. 1961 yılında yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun gerekçesi bulunmamakla birlikte, 353. maddenin, 2365 sayılı
Yasa’nın 80. maddesiyle değiştirilmesine ilişkin madde
gerekçesinde; “... günümüzde, vergi güvenliğini sağlayacak tedbirler arasında, vergilendirme döneminin kapanmasından sonra yapılacak incelemelerden çok cari
yıl içinde yapılan mali kontrollere önem verilmektedir.
Suçun işlenmesinden bazen yıllarca sonra yapılmakta
olan vergi incelemesi, vergi ziyaı ile ilgili delil ve izlerin çoğunlukla ortadan kalkmış olması nedeni ile ancak belli bir ölçüde etkili olabilmektedir. Oysa anında
yapılacak kontrollerle, geliri doğuran olayların maddi
bünyesi ile kayıtlar arasında ilişki kurulması mümkün
olmakta, vergi ziyaına yol açacak suçların zamanında
önlenmesi sağlanmaktadır. Mükellef idare ilişkilerinin artmasını temin eden bu kontroller bir çok hâlde
vergi idaresinin müeyyide ve cezalara maruz kalma
ihtimali de büyük ölçüde bertaraf edilmiş olmaktadır.
Şüphesiz, anında yapılacak kontrollerin, belirtilen etki
ve faydaları sağlayabilmesi, belli bir disiplin içinde yürütülmesi, vergi kanunlarına aykırı harekete yönelme
istidadında olanların ihtar mahiyetindeki cezalarla
tecziye edilmesi şartına bağlıdır. Vergi ceza hükümlerinin yeniden düzenlenmesinde, özel usulsüzlük cezaları
yukarıda kısaca belirtilen anlayış içinde ele alınmış ve
bunlarda, gerekli etkiyi sağlayacak değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği üzere, mükellefleri vergi ziyaına sebebiyet verecek muhtemel vergi suçunu işlemeye götüren
yollardan başlıcaları; gider, satış ve diğer hasılatlarla
ilgili belge düzeni ve kayıt nizamına ait olarak kanunda
yer alan hükümlere gerektiği şekilde riayet edilmemesi,
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Okuma Parçası
daha genel şekilde ifadeyle, kayıtların, muameleleri bütünüyle aksettirecek tarzda tutulmamasıdır. Bu itibarla
özel usulsüzlük ve bulara ait cezaların tespitinde anılan
hususların önlenmesinin ön planda tutul(duğu)...” belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen ve yasa yapıcı tarafından fatura ve
benzeri belgelerin alınıp verilmemesi suretiyle mükelleflerin belge düzenine aykırı davranışlarının vergi kaybı doğup doğmamasına bakılmaksızın ve vergi kaybı
doğmasını önleyici biçimde yaptırıma bağlanmasının
amaçlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 353. madde,
takvim yılının kapanmasından sonra ve zaman aşımı
süresi içinde vergi incelemesiyle belirlenen ve vergi
kaybı doğuran olaylardan yola çıkılarak, yılı içinde
belge düzenine de aykırı davranıldığı yaklaşımıyla ceza
kesilmesini öngören bir düzenleme içermemektedir.
2003 vergilendirme dönemine ilişkin işlemleri incelenen davacı adına, hesap döneminin kapanmasından
sonra 28.07.2005 tarihinde düzenlenen vergi inceleme
raporunda, verdiği hizmet için fatura düzenlemediği
sonucuna ulaşılarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi,
maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediğinden
davanın reddine ilişkin ısrar kararında yargılama usulüne ve hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; Vergi Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına, oyçokluğu ile karar verildi(*).
KARŞI OY - Konaklama departmanı ile ilgili olarak
verdiği hizmet için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin 1. bendi uyarınca fatura düzenlemediği saptanan davacı adına Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve
01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve miktarlar gözönüne alınarak kesilen
özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığından istemin reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.
Kaynak: www.danistay.gov.tr

Naylon Fatura Konusunda Önemli Bir Gelişme
Naylon fatura olayı, vergi hukuku yönünden “esrar ya
da eroin bulundurma” gibi bir şey. Naylon fatura düzenlenmesi ya da kullanılması durumunda, hem “üç
kat kaçakçılık cezası” hem de “üç yıla kadar hapis cezası” uygulanıyor. Özetle, sevimsiz bir olay.
Halk arasında “naylon fatura” diye adlandırılan olay,
vergi uygulamasında;
1- Sahte belge (gerçek bir işlem veya durum olmadığı
hâlde, bunlar varmış gibi düzenlenen belge),
2- Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge (gerçek bir işlem
ya da duruma dayanmakla birlikte, bu işlem ya da durumu, mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı
şekilde yansıtan belge) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunlardan; sahte belge düzenlenmesi ya da kullanılması fiili, 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını, kapsamı
itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ya da kullanılması fiili ise, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor (Vergi Usul Kanunu Md. 359).
SORUN NE?
Naylon fatura olayında, özellikle bu belgeyi kullananların canı yanmaktadır. Naylon faturada yazılı olan
hizmetten yararlanıldığı ya da malın kullanıldığının,
örneğin inşaatta faturada yazılı demir ya da çimentonun kullanıldığının kanıtlanması durumunda, gelir ya
da kurumlar vergisi yönünden, o fatura kısmen veya
tamamen gider olarak kabul ediliyor. Ancak KDV yönünden, faturada yazılı KDV’nin tamamının indirimi
reddedilmekte ve VUK Md. 11’deki “müteselsil sorumluluk” hükümlerine göre, bu KDV üç kat kaçakçılık
cezası ile birlikte, faturayı alandan istenilmektedir. Ayrıca, yukarıda yazılı hapis cezasının uygulanması istemiyle, olay savcılığa da intikal ettirilmektedir.
Burada, özellikli bir durum var. 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca;
• Ödemenin, banka veya özel finans kurumları
aracılığıyla yapılması,
• Ödemenin, çekle yapılmış olması hâlinde faturayı alan şahıs ya da kurum adına, müteselsilen
sorumluluk hükümlerine göre; KDV istenemiyor, “kaçakçılık cezası” yani üç kat para cezası ve
“hapis cezası” uygulanamıyor.
ÖNEMLİ GELİŞME NE?
Danıştay’ın 2007 tarihli bir kararı var. Buna göre, “naylon fatura” olayında genellikle;
• Faturayı düzenleyen firmanın; faaliyetinin olmadığı,
• Demirbaş ve mal mevcutlarının bulunmadığı,
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• İşçi çalıştırılmadığı,
• Motorlu araçlarının bulunmadığı, aynı nitelikte
araçların kiralanmadığı,
• Faturaya konu işleri yapacak organizasyona sahip olmadığı gibi nedenlerle, KDV yönünden,
“müteselsil sorumluluk” hükümlerine göre, cezalı vergi istenilmekte ve olay hapis cezası istemiyle savcılığa intikal ettirilmektedir.
Danıştay’ın bu konudaki son yaklaşımı;
• Sahte ya da yanıltıcı faturaları verenler hakkında, düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi
işlemler yapıldığı,
• Bu raporlara dayalı olarak, “komisyon geliri”
elde etmekten dolayı, işlem yapılıp yapılmadığı,
• Yapılmış ise sonucunun ne olduğu,
• Bu raporlarla ilgili, yargı kararlarının bulunup
bulunmadığı,
• Söz konusu firmanın mükellefiyetinin, idarece
silinip silinmediğinin, silinmişse dava konusu
yapılıp yapılmadığının,
• Fatura düzenlendiği dönemlerde, KDV beyannamelerini verip vermediği,
• Adına tarhiyat yapılmışsa, bu konuda yargı kararı bulunup bulunmadığı gibi hususların araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerektiği
şeklindedir (Danıştay 4.Daire, 26.4.2007 Tarih
ve E.2006/1742, K.2007/1408. Kararın metni
için Bkz. www.yaklasim.com).
Yukarıdaki kararın, “naylon fatura kullanılması” konusunda, iyi niyetli mükellefleri koruyan, önemli bir
gelişme olduğunu ifade edebiliriz.
Kaynak: Şükrü Kızılot Hürriyet Gazetesi 12 Eylül 2007
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Yanıtınız yanlış ise “Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Davaları” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Davaları” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Adli Vergi Suç ve Cezaları”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Cezalarında Uzlaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Gerçek kişilerde kanuni temsilcilerin temsil ettikleri
kişilerin üzerlerine düşen ödevleri yerine getirmemeleri durumunda ceza doğrudan kanuni temsilciye kesilir. Gerçek kişilerin kanuni temsilcilerinin kendilerine
kesilen idari para cezaları nedeniyle temsil ettikleri kişilere rücu etmeleri söz konusu değildir.
Tüzel kişilerde ise idari para cezası tüzel kişi adına kesilir. Tüzel kişilerin mal varlığından kısmen veya tamamen
alınamayan vergi cezaları kanuni ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerinin mal varlıklarından alınır.
Sıra Sizde 2
Defter ve belgeler yangın, su baskını veya yer sarsıntısı
gibi doğal afetler sebebiyle yok olduğunda ileri sürülen yok olma olayının öğrenilmesinden itibaren on beş
gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer mahkemesine başvurularak zayi belgesi alınması gerekmektedir.
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 3
Faturalarda tahrifat yapılması, ağır nitelikli fiiller arasında yer almaktadır. Bu durumda vergi kaybının 3
katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecektir. Vergi kaybı T200.000 olduğuna göre kesilecek vergi ziyaı cezası
T600.000 olacaktır.
Sıra Sizde 4
Kaçakçılık suçunu oluşturan (ağır nitelikli fiillerle işlenen) vergi ziyaı suçuna verilen cezalar tarhiyat öncesi
uzlaşma kapsamına girmez.

Kızılot, Ş., Kızılot, Z. (2011). Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları (19. Baskı) Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Kızılot, Ş., Taş, M. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (4. Baskı) Ankara: Yaklaşım Yayınları.
Şenyüz, D., Yüce, M., Gerçek, A. (2010). Vergi Hukuku, Bursa: Ekin Kitabevi.
Akdoğan, A. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi.
Kızılot, Ş., Kızılot, Z. (2011). Vergi, Ticaret ve Ceza
Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları (4. Baskı) Ankara: Yaklaşım
Yayınları.
Şenyüz, D. (2011). Vergi Ceza Hukuku (5. Baskı) Bursa: Ekin Kitabevi.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Gecikme zammının hukuki niteliğini ve uygulanmasını açıklayabilecek,
Vergi alacağını koruma tedbirlerini tanımlayabilecek ve bunların özelliklerini
açıklayabilecek,
Vergi alacağının zorla tahsiline başvurulabilmesinin şartlarını açıklayabilecek
ve cebren tahsilat yöntemlerinin özelliklerini karşılaştırabilecek,
Vergi borcunun ödenmesi açısından şahısların sorumluluğunu açıklayabilecek,
Vergi borcunun ödenmesi açısından şirket yöneticileri ile ortaklarının sorumluluğunu açıklayabilecek ve özelliklerini değerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Gecikme Zammı
İhtiyati Haciz
Rüçhan Hakkı
Zorla Tahsil Yöntemleri
Kişilerin Sorumluluğu
Yöneticilerin Sorumluluğu

•
•
•
•
•

Teminat
İhtiyati Tahakkuk
Haciz Yoluyla Takip
Şirketlerin Sorumluluğu
Ortakların Sorumluluğu

İçindekiler

Vergi Uygulamaları

Vergi Alacağının Takip ve Tahsili,
Şahısların, Şirketlerin, Ortak ve
Yöneticilerin Sorumluluğu

•
•
•
•

GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI
VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
ŞAHISLARIN VE ŞİRKETLERİN VERGİ
SORUMLULUĞU
• ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE
ORTAKLARININ VERGİ SORUMLULUĞU

Vergi Alacağının Takip ve
Tahsili, Şahısların,
Şirketlerin, Ortak ve
Yöneticilerin Sorumluluğu
GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
Gecikme Zammının Hukuki Niteliği

Kural olarak borçlular tahakkuk eden vergi alacağını kanunlarda belirtilen süreler
içinde kendiliğinden ödemektedir. Ancak bazen çeşitli nedenlerle vergi alacağının ödenmesinde gecikmeler görülebilmektedir. İşte vergi alacağının ödeme süresinde ödenmeyen kısmına, vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen her ay
ve kesirleri için gecikme zammı uygulanır (AATUHK, md. 51).
Devlet tarafından gecikme zammı alınmasının iki nedeni vardır. Birincisi,
devlet vergi alacağının ödenmemesi nedeniyle ihtiyaç duyduğu kaynakları alternatif maliyetlerle elde edebilmektedir. İkincisi ise vade tarihi ile ödeme tarihi arasında vergi alacağının reel değeri aynı kalmayıp enflasyon nedeniyle düşmektedir.
Bu kayıplarını telafi etmek için gecikme zammı uygulanmaktadır.
Kısacası gecikme zammı, vergi borcunun geç ödenmesinin bir yaptırımı olup
cezai niteliği yoktur. Bu nedenle gecikme zammı, fer’i bir kamu alacağı niteliğindedir. Nitekim, gecikme zammı asıl vergi alacağına eklenen, doğumu, devamı
ve sona ermesi asıl alacağa bağlı olan ikincil bir alacak durumundadır. Gecikme
zammının önceden vergi borçlusuna bildirilmesi gerekmez (AATUHK, md. 52).
Gecikme zammı, cezalar dışında tüm kamu alacaklarına (vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülükler) uygulanır. Vergi cezalarından yalnızca vergi ziyaı
cezasına gecikme zammı uygulanır. Diğer bir deyişle, vergi ziyaı cezası vadesinde
ödenmediği takdirde cezanın aslına ilaveten ödemedeki gecikme süresine göre
ayrıca gecikme zammı tahsil edilir. Buna karşılık, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları için gecikme zammı uygulanmaz. Mahkemeler tarafından verilen ve ceza
mahiyetinde olan kamu alacakları ise gecikme zammının yarısı oranında bir gecikme zammına tabidir (AATUHK. m. 51/3).

Gecikme Zammı: Vergi
alacağının vadesinde
ödenmemesi nedeniyle, vade
tarihinden ödeme tarihine
kadar geçen her ay ve kesirleri
için belli oranda hesaplanan
bir alacaktır.

Gecikme Zammı ile Gecikme Faizi Arasındaki Farklar

Vergi hukukunda, vergi borcunu kanunlarca belirlenen sürelerde beyan ve tahakkuk ettiren ancak vadesinde ödeyemeyenlere uygulanan gecikme zammı ile vergilerini hiç beyan etmeyen veya eksik beyan edenlere uygulanan gecikme faizi
olmak üzere, benzer niteliklere sahip iki müessese vardır.
Gecikme zammı gibi gecikme faizi de fer’i alacak niteliğindedir. ve ekonomik
temele dayanmaktadır. Gecikme zammı ve gecikme faizinin oranları birbirine eşit-

Gecikme Faizi: Zamanında
tahakkuk ettirilmeyen
vergiler için, sonradan yapılan
ikmalen, re’sen veya idarece
tarhiyatlarda, verginin normal
vade tarihinden son yapılan
tarhiyatın tahakkuk tarihine
kadar hesaplanan bir alacaktır.
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tir. Nitekim, VUK’un 112. maddesinde, “gecikme faizi oranı 6183 sayılı Kanun ile
belirlenen gecikme zammı oranında uygulanır” denilerek gecikme faizi oranı otomatik olarak gecikme zammı oranına bağlanmıştır. Ancak, oranları aynı olan bu
iki müesseseyi birbiriyle karıştırmamak gerekir. Çünkü bunların aralarında önemli
farklılıklar vardır. Bu farklılıklar şu şekilde belirtilebilir:
Tablo 8.1
Gecikme Zammı
ile Gecikme
Faizi Arasındaki
Farklılıklar

GECİKME ZAMMI

GECİKME FAİZİ

AATUHK md. 51’de düzenlenmiştir.

VUK md. 112’de düzenlenmiştir.

Kesinleşmiş ve vadesi geçmiş tüm kamu
alacaklarına uygulanır.

İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen
vergilere uygulanır.

Tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş kamu
alacaklarına uygulanır.

Aylık olarak ve ay kesirleri için günlük olarak
hesaplanır.

Tarhiyatın gecikmesi nedeniyle tahakkuk
etmemiş vergilere uygulanır.
Tahakkuk aşamasında, normal vade
tarihinden tahakkuk tarihine kadar
uygulanır.
Sadece tam aylar dikkate alınarak
hesaplanır.

Vergi ziyaı cezasına uygulanır.

Vergi cezalarına uygulanmaz.

Asgari tutarı (T1) vardır.

Asgari tutarı yoktur.

Gecikme zammını durduran hâller vardır.

Gecikme faizini durduran hâller yoktur.

Gecikme zammını sona erdiren hâller vardır.

Gecikme faizini sona erdiren hâller yoktur.

Tahsil aşamasında, vade tarihinden ödeme
tarihine kadar uygulanır.

Gecikme zammı önceden mükellefe bildirilmez. Gecikme faizi önceden mükellefe bildirilir.

Gecikme zammı ile gecikme faizi arasındaki farkları daha iyi anlamak için yararlı
bir kaynak olarak Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku (Adnan Gerçek, 2.
baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011) adlı kitaba bakabilirsiniz.

Gecikme Zammının Oranı ve Asgari Tutarı

Kanunda gecikme zammı oranı aylık % 4 olarak belirlenmiştir (AATUHK md.
51/1). Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranını yüzde onuna kadar indirmeye ve
iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Nitekim Cumhurbaşkanı 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu oranı
aylık % 1,6 olarak belirlemiştir. Vergi asıllarının yanı sıra vergi ziyaı cezası için de
aynı oran uygulanır. Mahkemeler tarafından verilen ceza niteliğindeki kamu alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde gecikme zammı uygulanır (AATUHK
md. 51/3). Bunların dışında kalan genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
için gecikme zammı hesaplanmaz.
Gecikme zammının asgari miktarı için bir alt sınır getirilmiş olup hesaplanan gecikme zammı T1’den az olamaz. Gecikme zammında bir üst sınır ise öngörülmemiştir. Dolayısıyla, gecikme zammı miktarı kaç liraya ulaşırsa ulaşsın borç
ödeninceye kadar gecikme zammı işlemeye devam eder.

Gecikme Zammının Hesaplanması

Gecikme zammı oranı her aya ayrı ayrı uygulandığı ve ay kesirleri için de günlük
olarak hesaplandığı için gecikme zammının hesaplanmasında sürelerin tespiti büyük önem kazanmaktadır. Günlük esasa göre gecikme zammının belirlenmesinde
1 ay 30 gün olarak kabul edilir ve günlük gecikme zammı oranı, geçerli aylık oran
otuza bölünmek suretiyle bulunur. Örneğin, aylık gecikme zammı oranı % 1,6
olduğunda, günlük oran (% 1,6/100/30 = ) 0,000533 olarak uygulanır.
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Örnek: Mükellef (X), Ocak 2020 dönemine ait T12.000 tutarındaki KDV’yi
15 Mayıs 2020 tarihinde vergi dairesine ödemeye gittiğinde, vade tarihi olan 26
Şubat 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar 2 ay 20 gün için gecikme zammı hesaplanacaktır. Bu hesaplama şöyle yapılacaktır:
Aylık esasa göre gecikme zammı tutarı (Gecikme zammı tatbik edilecek tutar x
Ay sayısı x Aylık gecikme zammı oranı) formülüne göre, (12.000 x 2 x %1,6 =) T384
olacaktır.
Günlük esasa göre gecikme zammı tutarı (Gecikme zammı tatbik edilecek tutar x Gün sayısı x Günlük gecikme zammı oranı) formülüne göre, (12.000 x 20 x
0,000533 =) T127,92 olacaktır.
Böylece mükellef (X)’den, T12.000 KDV borcunun yanında, (384 + 127,92 =)
T511,92 gecikme zammı da tahsil edilecektir.
Gecikme zammı tutarını kolayca hesaplayabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığının
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp İnternet adresinden yararlanabilirsiniz.

Gecikme Zammı Uygulama Süresi

Kural olarak gecikme zammı uygulaması, borç ödeninceye kadar devam eder. Ancak yapılan ödeme, ödemenin yapıldığı tarihe kadar işlemiş olan gecikme zammı
ile alacak aslını tümüyle karşılamaya yetmiyorsa ödenen miktar, alacağın aslı ile
gecikme zammına orantılı olarak mahsup edilir. Cebri icra yoluyla tahsilde gecikme zammı uygulaması, icra baskısıyla ödemenin yapıldığı tarihte veya haczedilen
malın paraya çevrildiği tarihte sona erer. Borçlunun mal varlığının haczedilmesi
gecikme zammı uygulamasını durdurmaz.
Vergi alacağı tecil edilerek, taksitlere bağlanmışsa tecilin yapıldığı güne kadar gecikme zammı, ondan sonra ise genellikle gecikme zammından daha düşük
oranda belirlenen tecil faizi hesaplanır. Borçlunun iflasına karar verilmesi hâlinde
iflasın açıldığı tarihe kadar; borçlunun aciz hâline düşmesi durumunda ise aciz
hâlinin sabit olduğu güne kadar gecikme zammı uygulanır.
Borçlunun ölümü hâlinde üç aylık reddi miras süresi içinde, mirasın reddedilip reddedilmeyeceği belli olmadığından, mirasçılar aleyhine takibat yapılamayacağı gibi gecikme zammı da uygulanmaz. Ayrıca mücbir sebep ve yürütmenin
durdurulması süresince de gecikme zammı uygulanmaz.
Gecikme zammı ile gecikme faizini düzenleyen kanun hükümlerini inceleyerek
bunlar arasında benzerliklerin bulunup bulunmadığını araştırınız.

VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI

AATUHK’de bir taraftan vergi alacağını ödemek isteyen iyi niyetli borçlulara kolaylık sağlanması amaçlanmışken, diğer taraftan vergi alacağının ileride herhangi
bir şekilde tahsilinin olanaksızlaşması tehlikesine karşı hazinenin gelecekteki durumunu sağlamlaştırmak üzere bazı koruma tedbirleri geliştirilmiştir.
Vergi alacağının korunması ve tahsilatın kolaylaştırılması amacıyla öngörülen
önlemlerin başında; teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve rüçhan
hakkı gelmektedir.

1
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Teminat İsteme
Teminat: Vergi alacağının
tahsilinin tehlikeye düştüğü
kabul edilen belli sebeplere
dayanarak vergi alacaklısının
talebi üzerine, vergi
borçlusunca borcuna karşılık
olarak kanunda öngörülen
değerleri güvence olarak
göstermesidir.

Teminat sözcüğü güvence veya garanti anlamına gelmektedir. Teminat isteme,
borçluya ya da ilgiliye güvenilmemesine dayanmaktadır. Teminat, vergi alacağı
kaybına yol açmak için bazı yolları deneyen mükellefin borcunu ödemekten kaçınması da büyük olasılık olduğu için vergi alacağının güvenceye alınması amacıyla istenmektedir.
Teminat, normal olarak asıl borçludan istenmektedir. Ancak duruma göre,
verginin ödenmesinden sorumlu tutulan mirasçı, işi devralan, kanuni temsilci,
kefil ve limitet şirket ortaklarından da teminat istenebilmektedir.
Vergi alacağını teminata bağlamak, hem devletin çıkarlarının korunması hem
de borçlu hakkında zor kullanmaya yol açan diğer önlemlere başvurulmasını gereksiz kılmak bakımından önemlidir. Bu nedenle, teminatın hangi hâllerde istenebileceği, nelerin teminat olarak kabul edileceği ve teminatın ne gibi sonuçlar
yaratacağı kanunla belirlenmiştir.

Teminat İsteme Nedenleri ve Yetkisi
Vergi alacağının tahsilinin tehlikeye düşmesi söz konusu ise bu alacağın tarh ve
tahakkukunu beklemeden borçludan, vergi inceleme elemanları tarafından yapılan ilk hesaplamalara göre belirlenen miktar üzerinden teminat istenir.
Teminat istenecek hâller AATUHK’nin 9. maddesinde ikiye ayrılarak düzenlenmiştir: Birincisi; VUK’un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi
gereken hâller ile 359. maddesinde vergi kaçakçılığı sayılan hâllere ilişkin olarak
bir vergi alacağının tarh edilmesi için gerekli işlemlere başlandığında teminat istenmesidir. Bu durumda vergi incelemesi sonuçlanmadan ve kesin tarhiyat yapılmadan önce tahsil dairesi tarafından teminat istenmek zorundadır. İkincisi ise
Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan vergi borçlusunun durumu, vergi alacağının
tahsilinin tehlikede olduğunu göstermesi durumunda teminat istenmesidir. Bu
durumda ise teminat isteme konusunda tahsil dairesine takdir yetkisi verilmiştir.
Vergi ziyaı ve vergi kaçakçılığı hâllerinin varlığı durumunda tahsil dairesi tarafından teminat istenmesi ancak vergi incelemesine dayanması durumunda mümkündür. Bu nedenle, vergi incelemesi yapılmadan, tahsil dairesi tarafından takdire
gidilmesi ve bunun üzerine yapılan hesaplamalara göre mükelleften “vergi ziyaı
cezası var” ya da “kaçakçılık suçu ve cezası var” gerekçesiyle teminat istenmesi
mümkün değildir.
Teminat istenen vergi borçlusu veya sorumlusuna, bu teminatı gösterebilmesi
için belli bir süre verilmesi gerekir. Bu süre kanun ile belirlenmediğinden, idare
tarafından belirlenmesi gerekir. Kural gereği sürenin idare tarafından belirlenmesi hâlinde, bu süre 15 günden az olamaz.
Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler
Teminat olarak kabul edilen değerler AATUHK’nin 10-12. maddelerinde sayılmıştır. AATUHK’nin 10. maddesine göre;
• Para,
• Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
• Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu ve devlet tahvili),
• Hükümetçe belli edilecek millî hisse senetleri (İMKB’de işlem gören tüm
hisse senetleri ancak %15 noksanıyla değerlenir),
• İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü kişiler tarafından gösterilerek alacaklı
idare tarafından haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar,
teminat olarak kabul edilmektedir.
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Borçludan teminat istenmesi hâlinde asıl olan nakdi ve ayni teminatların gösterilmesidir. AATUHK’nin 11. maddesine göre, bu tür teminatları temin edemeyen
borçlular, güvenilir bir kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak
gösterebilirler. Ancak, alacaklı tahsil dairesi şahsi kefaleti kabul edip etmemekte
serbesttir. Şahsi kefaletin kabul edilmesi hâlinde tahsil dairesince kefilin takip edilebilmesi için alacağın tahsil edilebilir aşamaya gelmesi ve müracaat zamanının kanuna uygun şekilde tayin edilmesi gerekir. Kefilin takip edilmesi ve alacağın kefilden tahsil edilmesi hâlinde, kendisine buna ilişkin bir belge verilir (AATUHK, md.
11). Bu belgeye dayanarak kefil, ödediği vergi borcunu asıl borçluya rücu edebilir.
Verilmiş olan teminatın sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybetmesi
ya da borç miktarının artması hâlinde alacaklı tahsil dairesi tarafından teminatın
tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenebilir. Borçlu isterse
verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz, vergi alacağını güvence altına almak bakımından uygulanan en
etkili yollardan birisidir (AATUHK md. 13). İhtiyati haczin var oluş sebebi, ileride tahakkuk edecek ve ödeme vadesi gelecek ya da ödeme emri gönderilecek bir
vergi alacağının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, vergi borçlusu tarafından
bazı malların kendi tasarruf alanından çıkarılması yoluyla cebri icradan kaçırılmasına engel olmaktır.
İhtiyati haczin amacı, belirli bir cebri takibin sonuçsuz kalmasının önüne geçerek alacaklı idarenin hak ve menfaatini korumaktır. İhtiyati haciz vergi alacağının tahsilinin tehlikeye girmesinin engellenmesi için geliştirilmiş bir müessesedir.
Başka bir ifade ile ihtiyati hacizde “vergi borçlusunun borcunu ödemek için ortaya çıkan şüpheli durum nedeniyle tedbir alınmış olmaktadır.” Burada önemli olan
“vergi alacağının tahsilinin tehlikede bulunması halidir.”

İhtiyati Haciz Sebepleri
İhtiyati haciz uygulanabilmesi için, ihtiyati haciz sebeplerinin ve buna dayanılarak yetkili organ tarafından alınmış bir ihtiyati haciz kararının bulunması gerekir.
Aşağıdaki hâllerden herhangi birinin varlığı hâlinde alacaklı vergi idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla derhal ihtiyati haciz uygulanır:
1. Teminat istenmesini gerektiren durumlar mevcut ise,
2. Borçlunun belli bir ikametgâhı yoksa,
3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması
ihtimâlleri varsa,
4. Borçludan teminat göstermesi istendiği hâlde belli sürede teminat veya kefil göstermemiş veyahut gösterdiği kefil kabul edilmemişse,
5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli süre içinde mal bildiriminde bulunmamış veya eksik bildirimde bulunmuşsa,
6. Hüküm verilmiş olsun ya da olmasın para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla kamu davası açılmış ise,
7. Borçlunun iptal davasına konu olabilecek hükümsüz tasarrufları varsa.
Vergi borçlusunun içinde bulunduğu koşullar değerlendirildiğinde, vergi alacağının acilen korumaya alınmaması durumunda alacağın tahsilinin zorlaşacağı
ya da en azından gecikeceği endişesine düşülürse genel olarak bir ihtiyati haciz
nedeni oluşmuş demektir. Bu nedenin oluşmuş sayılması için kural olarak, vergi
borçlusunun buna yönelik bir kastının ya da cezai yaptırım gerektirecek bir fiilinin bulunması gerekmez.

İhtiyati Haciz: Vergi
alacağının korunması
amacıyla, kanunda belirtilen
hâllerden herhangi birinin
varlığında borçlunun
haczedilebilen malvarlığına el
konulmasıdır.
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İhtiyati Haciz Süreci ve Sonuçları
İhtiyati haciz, yukarıda belirtilen hâllerin varlığı hâlinde; mahalli en büyük memurunun kararıyla derhal uygulanır. Mahalli en büyük memuru illerde vali, ilçelerde ise kaymakamdır.
İhtiyati haciz, hem vergi borçlusu hem de tahsil dairesi açısından bazı hukuki
sonuçlar doğurmaktadır. Vergi borçlusunun ihtiyaten haczolunan mallar üzerindeki tasarruf hakkı ortadan kalkar ve borçlu bu mallar üzerinde alacaklı kamu
dairesinin muvafakatı olmaksızın, herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Diğer taraftan, ihtiyati haciz tahsil dairesine ihtiyaten haczedilen mallar üzerinde herhangi
bir hak vermez. Dolayısıyla, tahsil dairesi ihtiyaten haczedilen mallara sadece güvence olarak el koymaktadır.
İhtiyati Hacze Karşı Dava Açılması
Haklarında ihtiyati haciz uygulananların haczin uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde ise haciz tutanağının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı
tahsil dairesinin görev alanı içinde bulunan vergi mahkemesine dava açılabilir
(AATUHK md. 15). İhtiyati haciz uygulamasına karşı açılacak davalarda iki iddia
ileri sürülebilir. Bunlardan ilki, ihtiyati haciz uygulamasının usulüne uygun olarak
yapılmadığı iddiasıdır. İkincisi ise ihtiyati haciz hâllerinin varlığı olmaksızın ihtiyati haciz uygulandığı iddiasıdır.
Diğer taraftan, ihtiyati haciz işlemine karşı dava açılması yürütmeyi kendiliğinden durdurmamaktadır. Bunun için, ayrıca yürütmenin durdurulması
kararının verilmiş olması gerekir. İhtiyati haczin iptali yönünde verilen kararın uygulanması ise,ancak bu konudaki kararın kesinleşmesinden sonra olmaktadır.
İhtiyati haciz ile ilgili yararlı bir kaynak olarak Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz, (Recai Dönmez, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1023, 1998) adlı kitaba bakabilirsiniz.

İhtiyati Tahakkuk
İhtiyati Tahakkuk: Vergi
alacağının korunması
amacıyla, kanunda
belirtilen hâllerin varlığında
normal tahakkuk süreci
beklenmeksizin idari bir
kararla vergi borcunun
önceden tahakkuk
ettirilmesidir.

İhtiyati tahakkuk, kamu alacakları içerisinde sadece vergi ve benzeri mali yükümlülükler için öngörülen bir koruma önlemidir. Bazı hâllerde borçlunun
kuşku veren durumu ve tutumu nedeniyle, vergi alacağının ödenmemesi tehlikesine karşı bir güvence tedbiri olarak ihtiyati tahakkuk uygulanması kabul
edilmiştir. İhtiyati tahakkuk, henüz tahakkuk etmemiş ancak ileride tahakkuk
edecek olan vergi alacağının önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan
tahakkuku ifade eder. VUK’da düzenlenen tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarından geçmeden, mükellefin vergi borçları idari bir kararla ihtiyaten tahakkuk
ettirilmektedir. Dolayısıyla, ihtiyati tahakkukta mükellefin borçtan önce doğan
sorumluluğu söz konusudur.
İhtiyati tahakkuk uygulaması icrai bir karara ve idari bir tasarrufa dayanmakta
olup vergi dairesi başkanı veya defterdarın yazılı emri ile yapılmaktadır. İhtiyati tahakkukla ortaya çıkan vergi alacağı, gerçek ve son tahakkuk koşuluna bağlı geçici
bir özellik taşımaktadır. Son tahakkuktan sonra ihtiyati tahakkuk buna uydurulur
ve sonuçta kesin tahakkuk geçerli olur.
Aşağıda belirtilen hâllerin varlığında vergi alacağının tahsilinin tehlikede
olduğu kabul edilerek ihtiyati tahakkuk uygulanmasına başvurulmaktadır (AATUHK md. 17):
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1. Teminat istenmesini gerektiren durumların bulunması,
2. Borçlunun belli bir ikametgâhı olmaması,
3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması
ihtimâlleri bulunuyorsa,
4. Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli süre içinde mal bildiriminde bulunmaması veya eksik bildirimde bulunması,
5. Borçlunun vergi alacağının tahsiline engel olmaya veya zorlaştırmaya yönelik eylemlerde bulunması,
6. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait olduğu hakkında
deliller bulunması.
İhtiyati tahakkuk uygulanan vergiler yasal ödeme süreleri dolmadan tahsil edilemez. Ancak, bunlar için derhal ihtiyati haciz uygulanır. Dolayısıyla bu kurumun
işlerlik ve etkinliği ihtiyati hacizle birlikte uygulanması hâlinde ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle tek başına ihtiyati tahakkuka karşı dava açılamaz iken ihtiyati tahakkuka bağlı ihtiyati haciz uygulanması durumunda 15 gün içinde dava açılabilmektedir.
Vergi alacağının korunmasına yönelik olarak uygulanan teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk kurumlarının farklı yönleri var mıdır?

2

Rüçhan Hakkı

Haciz ve iflas yoluyla takipte vergi idaresine alacağın tahsili bakımından “rüçhan
hakkı” adı verilen bir ayrıcalık tanınmıştır (AATUHK md. 21). Rüçhan hakkı ile
vergi alacağı, borçlunun diğer borçları karşısında üstün tutulmuş ve bazı durumlarda vergi alacağının tahsili konusunda tahsil idaresine öncelik tanınmıştır. Böylece,
vergi alacağının korunması açısından kendisine önemli bir avantaj sağlanmıştır.
AATUHK’nin 21. maddesine göre, üçüncü bir kişi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce, o mal üzerine vergi alacağı için de haciz konabilir. Böylece vergi alacağı da hacze iştirak eder
ve haczedilen malın satış bedeli, üçüncü kişi alacakları ile tahsil dairesi alacağı
arasında garameten paylaşılır. Garameten paylaşma, aynı dereceye kayıtlı alacakların tamamının ödenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ödemenin alacaklar oranında yapılmasını ifade eder.
Haczin ihtiyati ve kesin haciz olması alacaklı idare açısından farklı bir sonuç
doğurmaz. Her iki hâlde de idare haciz kararı ile alacak ve haciz bildirisini icra
dairesine gönderebilir. Böylece hacze ve satış bedelinin paylaşımına katılır. Satış
gerçekleştikten sonra, idare uyguladığı hacizden dolayı icraya başvurursa geç kalmış olacağından satış bedelinin paylaşımından bir pay alması mümkün olmaz.
Vergi alacaklısının rüçhan hakkı, birinci sıradaki rehinli alacaklar karşısında
geçerli değildir. Başka bir ifadeyle, vergi alacaklarına tanınan rüçhan hakkı karşısında, rehinli alacakların hakları saklı tutulmuştur (AATUHK, md. 21/2). Dolayısıyla, üçüncü bir kişinin alacağı için rehin edilmiş bir mal üzerine idarece sonradan haciz konulması hâlinde, malın paraya çevrilmesi ile elde edilecek tutardan
önce rehinli alacaklının alacağı ödenir. Bundan sonra kalan kısım olursa alacaklı
tahsil dairesince tahsil edilir.
Vergi alacağının hacze iştiraki hâlinde rüçhan hakkı ve alacakların paylaştırılmasının nasıl yapıldığını aşağıdaki örnekler yardımıyla açıklayalım.
Örnek 1: Vergi borçlusu (Z) adına kayıtlı gayrimenkul üzerinde uygulanan
haciz tarihi itibarıyla asli ve fer’i alacakların toplamı aşağıdaki gibidir.

Rüçhan Hakkı: Bir
hakkın aynı derece ve
nitelikteki diğerlerine göre
öncelikli olması veya üstün
tutulmasıdır.
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1. Sıra: (B) şahsının haczi (T600.000)
2. Sıra: Uludağ Vergi Dairesinin Gelir Vergisi ve Vergi Cezası alacakları için
haczi (T400.000)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten
sonra alacaklılara dağıtılacak tutar T700.000’dir.
Buna göre, hacizli gayrimenkul üzerinde vergi dairesi haczinden önce tesis
edilmiş bir rehin bulunmadığından, vergi dairesinin hacze konu alacaklarının tamamı, kendinden önceki üçüncü şahıs tarafından konulan hacze iştirak edecek ve
satış bedeli aralarında garameten paylaştırılacaktır.
Bu durumda, T700.000 tutardan vergi alacağına karşılık ayrılacak tutar;
Vergi Alacağı Payı =

Satış bedeli x Vergi alacağı tutarı
Üçüncü şahsın haciz tutarı + Vergi alacağı tutarı

Bu durumda, T400.000’lik vergi alacağı için hacze iştirak nedeniyle alınacak
tutar;
700.000 x 400.000
600.000 + 400.000

= T280.000 olarak bulunacaktır.

Örnek 2: Vergi borçlusu (N) adına kayıtlı gayrimenkul üzerinde uygulanan
haciz tarihi itibarıyla asli ve fer’i alacakların toplamı aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (A) şahsının rehni (T26.000)
2. Sıra: (B) şahsının haczi (T30.000)
3. Sıra: (C) şahsının haczi (T40.000)
4. Sıra: Yıldırım Vergi Dairesinin Gelir Vergisi için haczi (T50.000)
5. Sıra: Nilüfer Belediyesinin Emlak Vergisi ve GZ için haczi (T500)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup masraflar düşüldükten
sonra alacaklılara dağıtılacak tutar T86.500’dır.
Satış bedelinden gayrimenkul aynından doğan T500 emlak vergisi ve gecikme
zammı ayrıldıktan sonra kalan T86.000; birinci sırada rehin alacaklısına T26.000
ayrıldıktan sonra arta kalan T60.000 ikinci sıra da yer alan haciz alacaklısı ile dördüncü sırada yer alan Yıldırım Vergi Dairesi arasında garameten paylaşılacaktır.
Bu durumda, T50.000’lik vergi alacağı için hacze iştirak nedeniyle alınacak tutar;
60.000 x 50.000
30.000 + 50.000

= T37.000 olarak bulunacaktır.

Üçüncü kişi rehinli alacağının birinci sırada bulunmaması durumunda garamaten
paylaşma birinci sıradaki alacaklı ile vergi dairesi arasında yapılır.

Diğer Koruma Önlemleri

Vergi alacaklarını korumaya yönelik önlemler yukarıda açıklananlarla sınırlı değildir. Vergi borçlusunun mal varlığını azaltan bazı tasarrufların hükümsüz hâle
gelmesini sağlamak için tahsil dairesi tarafından açılan “iptal davası”, vergi alacağı
ödenmeden yapılmayacak işlemlerin belirlenmesi, limitet şirket ortaklarının şirketin vergi borçlarından payları oranında sorumlu tutulması, şirketlerden tahsil
edilemeyen vergi alacağının bunların kanuni temsilcilerinden alınması gibi düzenlemelerin temelinde de vergi alacağını koruma amacı yatmaktadır.
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VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ

Vergi alacağının cebren tahsili kavramı, vergi borçlusu tarafından ödenmeyen
vergi alacağının yetkili tahsil dairesi tarafından zor kullanılarak alınmasını ifade
etmektedir. Bir başka ifadeyle cebren tahsil, vergi borçlusu tarafından kanunlara
ve usule uygun olarak ödenmeyen vergi alacağının, devlet ile borçlunun menfaatleri telif edilecek şekilde zor kullanılmak suretiyle alınmasıdır.
Vergi alacağının zorla tahsiline olanak sağlayan üç takip yolu vardır. Bunlar; haciz, teminatlı alacakların takibi ve iflastır. AATUHK, haciz yolu ile takip
ve teminatlı alacakların takibi hakkında ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Buna
karşılık, iflas yolu ile takibin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılacağı
belirtilmiştir.

Haciz

Haciz yolu ile takip, vergi borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak
ve haklarına vergi alacaklısı tarafından zorla el konulduktan sonra satılarak paraya çevrilmesi yolu ile vergi alacağının tahsiline olanak sağlayan bir cebren tahsil
yoludur. Haciz yoluyla takipte borçlunun tüm mal varlığına değil, vergi alacağını
karşılayacak kadarlık miktarına zorla el konulması söz konusudur.
Borçlunun mal varlığına haciz uygulanabilmesi için vadesinde ödenmeyen
vergi alacağının ödenmesi için borçluya bir ödeme emrinin tebliğ edilmesi gerekir. Ödeme emri tebliğinde borçluya tanınan 15 günlük ödeme süresi içinde de
borç ödenmez ise haciz yoluyla takibata gidilir.

Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Tebliği
Vergi alacağının cebren tahsiline başlamadan önce borçluya bir ödeme emri tebliğ edilerek vadesi geçmiş borcunu ödemesi için bir kez daha davette bulunulur ve
son bir uyarı yapılır. Vergi alacağının vadesi dolmuş olsa bile, usulüne uygun olarak
borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden cebren tahsile başlanması mümkün değildir.
Ödeme emri ile vergi alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği bildirilir. Ödeme emrinde borcun asıl ve fer’ilerinin nitelik ve miktarları, nereye ödeneceği, süresinde
ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun zorla tahsil ve
borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile
tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunursa hapis ile cezalandırılacağı
yazılır.
Borçlunun vergi borcunu geç ödemesi nedeniyle hesaplanan gecikme zammının miktarı, ödeme sırasında belli olacağından dolayı ödeme emri üzerinde
gecikme zammı miktarı yazılmaz. Bu nedenle, şekle bağlı bir belge olarak düzenlenen ödeme emrine “Ayrıca Gecikme Zammı Hesaplanacaktır” ibareli basılı bir
damga vurulur.
Düzenlenen ödeme emirleri, vergi hukukundaki tebligat hükümleri çerçevesinde tebliğ edilir. Ödeme emri ancak usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmiş
ise hüküm ifade eder. Kanuna uygun bir şekilde ödeme emrinin düzenlenmesi
ve tebliğ edilmesi, hem vergi borçlusu hem de tahsil dairesi açısından önemli sonuçlar doğurur. Vergi borçlusu açısından ödeme emri, borcun ödenmesi için son
bir davet ve aynı zamanda son ihtar niteliğini taşır. Çünkü vergi borçlusu, 15 gün
içinde borcunu öderse cebren takibata başvurulmaz. Diğer taraftan ödeme emrinin düzenlenmesi ile alacaklı idare, cebren tahsilat yollarına başvurma ve yürütme yetkisini ele geçirir.

Haciz: Vergi borcunun
ödenmesi için ödeme emri
tebliğ edilmesine rağmen
borcunu ödemeyen borçlunun
menkul ve gayrimenkul
malları ile alacak ve
haklarından, vergi alacağını
karşılıyacak miktarına zorla el
konulmasıdır.
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Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması
Ödeme emrine karşı idari dava, kendisine ödeme emri tebliğ edilen, yani ödeme
emrine muhatap olan kişi tarafından açılır. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen
vergi borçlusu, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, alacaklı tahsil dairesinin
bulunduğu yer vergi mahkemesine dava açabilir.
Cebri icra takibinin sürüncemede kalmadan süratle sonuçlanmasını sağlamak
amacıyla, ödeme emirlerine karşı açılacak iptal davalarının yalnızca tahsil aşamasına özgü sebeplere dayandırılması gerekir. İşte bu yüzden, AATUHK’nin 58. maddesinde ödeme emirlerine karşı açılan davalarda yalnızca “böyle bir borcun olmadığı”,
“borcun kısmen ödendiği” veya “borcun zaman aşımına uğradığı” iddialarının ileri
sürülebilmesine izin verilmiştir. Önceki aşamaları geçip bu aşamaya gelen borca
karşı ileri sürülecek iddiaların tahsil aşamasına özgü olması gerektiğinden, iddialar
da sırf bu aşamada ortaya çıkmış ve şekillenmiş borç ile sınırlandırılmıştır.
Ödeme emrine karşı açtığı davayı kısmen ya da tamamen kaybeden vergi borçlusu, ayrıca haksız çıktığı miktarın % 10’u oranında haksız çıkma zammı ödemek
zorunda kalır. Bu hükmün gerekçesi, haksız yere yargı organlarının meşgul edilerek tahsil işlemlerindeki gecikmelerin önlenmesidir.

Mal Bildirimi: Borçlunun
gerek kendisinde gerekse
üçüncü kişiler elinde bulunan
mal, alacak ve haklarından
borcuna yetecek kadarını
alacaklı tahsil dairesine sözle
veya yazı ile bildirmesidir.

Mal Bildiriminde Bulunma
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen vergi borçlusunun önünde üç seçenek vardır:
İlki ödeme emrinde yazılı vergi alacağını ödemek, ikincisi ödeme emrine karşı dava
açmak, üçüncüsü de mal bildiriminde bulunmaktır. Ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen, borcunu ödemeyen veya dava açmayan vergi borçlusunun 15 gün
içinde mal bildiriminde bulunması zorunludur.
Mal bildiriminde esas olan borcu karşılayacak miktarda bir mal varlığının bildirilmesidir. Bu durumda, borca yetecek kadar mal varlığı olanlar bunu bildirirler, olmayanlar ise borcu karşılayacak malları olmadığı ve ayrıca yaşayış tarzına
göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borçlarını nasıl ödeyeceklerini bildirirler. Mal bildirimi, bir servet beyanı değildir. Bu yüzden borcu karşılamaya yetecek
ölçüde bildirim yapılması yeterlidir. Ancak, alacaklı tahsil dairesi bildirilen malın
vergi alacağını karşılayamayacağına veya haciz ve satışının güç olacağına kanaat
getirirse borçludan ek bildirimde bulunmasını isteyebilir.
AATUHK’de borçlunun zamanında ve eksiksiz mal bildiriminde bulunmasını
sağlamak için zorlayıcı hükümlere yer verilmiştir. Kendisine ödeme emri tebliğ
edilen borçlu, 15 günlük süre içinde borcunu ödemediği veya mal bildiriminde
bulunmadığı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus
olmak ve 3 ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur (AATUHK md. 60). Hapsen
tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük sürenin bitmesinden sonra,
tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine İcra Tetkik Mercii Hâkimi tarafından verilir.
Bu karar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.
Haciz Uygulaması
Ödeme emri tebliğ edilmiş ve 15 gün geçmiş olmasına rağmen vergi borçlusu borcunu ödemezse icra dairesi sıfatıyla alacaklı tahsil dairesi cebri tatbikata haciz işlemi ile başlar. Genel olarak haciz işlemi, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan
belli bir para alacağının tahsilini sağlamak için, alacaklı lehine söz konusu alacağı
karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından
el konulmasıdır. El koyma, menkul mallarda fiili haciz uygulanması şeklinde yapılırken gayrimenkullerde tapu kaydına haciz şerhi konulmak şeklinde olmaktadır.
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Haciz uygulaması, tahsil dairesince düzenlenen ve alacaklı kamu idaresinin
mahalli en büyük memuru veya yetkili kıldığı kişi tarafından tasdik edilen haciz
varakalarına dayanılarak icra memurlarınca yapılır (AATUHK md. 64). Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan Vergi Dairesi Başkanlıklarında
bu yetki, vergi dairesi başkanı veya yetkili kıldığı kişiye aittir.
Haciz işlemine karşı 30 gün içinde dava açılabilmekte olup bu davada; haciz varakasının usulüne uygun düzenlenmediği, borcun ödendiği veya zaman aşımına
uğradığı, haciz konusu ve uygulamasının kanuna aykırı olduğu gibi nedenler ileri
sürülebilir. Bu durumda, haciz işlemine karşı açılan dava, daha çok haciz uygulanabilmesi şartlarının varlığının tartışma konusu yapılmasına yönelik olmaktadır.
Haciz uygulaması ile ihtiyati haciz uygulaması arasındaki farklı yönleri karşılaştırmalı olarak açıklayınız?
Haciz uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
• Borçlunun ve ailesinin yaşamını ve ekonomik varlığını devam ettirmesi
için gerekli olan ve haczedilemeyecek mallar niteliğindeki mal ve haklar
haczedilemez.
• Kısmen haczedilebilen gelirler kanunda sınırlı olarak sayılmış olup bunlar:
Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakkı ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirlerdir.
• Haczedilecek mallar seçilirken taşınması, muhafazası ve paraya çevrilmesi
en kolay olanlara öncelik verilir. Mülkiyeti tartışmalı olan ve istihkak iddiası ileri sürülen malların haczi en sona bırakılır. Bu sıraya “hacizde tertip”
denir.
• Haciz işlemi sırasında, tahsil dairesinin alacaklı idare ile borçlunun menfaatlerini en iyi şekilde telif etmesi gerekir.
AATUHK’de haczin uygulanması bakımından menkul ve gayrimenkul mallar
için farklı kurallara yer verilmiştir.
Menkul Mallarda Haciz İşlemi: Menkul malların haczi kural olarak iş günlerinde ve güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süre içinde haciz memuru tarafından yapılır. Haczedilecek mallar ayırt edildikten sonra, bunların cinsi, türü,
niteliği, markası, sayı ve miktarı haciz tutanağına yazılır. Haczedilen menkul malların değeri, haciz memuru tarafından tespit edilir. Yapılan haciz sırasında, haczi
yapan memurun isteği üzerine borçlu veya üçüncü kişi, kilitli ve kapalı yerleri açmaya ve diğer eşyaları göstermeye mecburdur. Gerekirse bu yerler zorla açtırılır,
kilit ve her türlü tertipler kırılabilir.
Haczedilen menkul mallar haciz memuru tarafından koruma altına alınır. El
konulan menkul mallar, haciz uygulandığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç
ay içinde satışa çıkarılır. Haczedilen menkul mallar, açık artırma ve peşin para ile
satılır. Haczedilen menkul mallara verilen bedelin, belirlenmiş olan değerin %
75’inden az olması veya alıcı çıkmaması hâlinde 15 gün içinde tekrar satışa çıkarılır ve verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. Bu durumda da satılamaz ise 6
ay içinde pazarlıkla satılır.
Gayrimenkul Mallarda Haciz İşlemi: Her türlü gayrimenkul mallar, madenler ve gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya veya
gemi sicilinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır (AATUHK md.
88). Menkul mallardan farklı olarak haczedilen gayrimenkullerin değeri, bilirkişinin görüşü alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından belirlenir.
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Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Gayrimenkul
satışının arttırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak suretiyle ilan edilmesi
gerekir. İlan, gayrimenkulün bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile aralıklarla
iki defa yapılır. Artırmaya katılacakların gayrimenkule biçilmiş değerin % 7,5’u
oranında teminat göstermesi gerekir.
Haczedilen gayrimenkul açık arttırma sonunda en fazla artırana satılır. Şu kadar ki artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş değerin % 75’ini bulmalıdır. İlk
artırmada bu şartın gerçekleşmemesi hâlinde artırma uzatılmakta ve birinci artırma gününden itibaren 7. günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılır. Birinci
artırmada en çok pay veren kişinin teklifi de dikkate alınarak ikinci artırma sonucunda en yüksek teklifi yapana ihale verilir (AATUHK md. 95).
Haczedilen menkul malların satışı açık artırma ve pazarlık usulüne göre yapılırken,
gayrimenkul malların satışı sadece açık artırma usulüne göre yapılır.
Teferruğ: Gayrimenkul
üzerindeki mülkiyet hakkının
gayrimenkul sahibinden
alınarak devletin ya da diğer
kamu idarelerinin üzerine
geçirilmedisir.

Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel yukarıda belirtilen miktarı aşmadığı takdirde kamu idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul
üzerindeki haciz devam eder. Teferruğ bedeli olarak gayrimenkule takdir edilen
değerin % 50’si esas alınır. Teferruğ işlemi zorunlu değildir.

Aciz Hâli
Yapılan takibat sonucunda borçlunun haczi mümkün menkul ve gayrimenkul
malı ile hak ve alacağının olmadığı veya var ise bunların haczedilerek satılmasına
rağmen, satış bedelinin borcu karşılamadığı takdirde borçlu aciz hâlinde sayılır.
Borçlunun aciz hâli “aciz fişi” düzenlenerek tespit edilir. Haciz sırasında borçlunun haczedilebilir malı bulunmazsa durum haciz tutanağı ile tespit edilir ve bu
tutanak aciz fişi yerine geçer.
Aciz hâlindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan tecil hükümleri
uygulanabilir. Ayrıca, vergi borçlusunun aciz hâli tespit edilmesi durumunda, aciz
fişinin düzenlendiği tarihten itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aciz hâlinde
zaman aşımı süresi işlemeye devam eder. Alacaklı tahsil dairesi aciz hâlindeki
borçlunun mali durumunu zaman aşımı süresi içinde devamlı olarak takip eder.

Teminatlı Alacakların Tahsili

Teminata bağlanmış vergi alacakların ödenmemesi hâlinde özel bir takip usulü
öngörülmüştür. Bu takip yolu, borçlu tarafından gösterilmiş olan maddi teminatların paraya çevrilmesi veya kefilin takip edilmesi şekillerinde yapılmaktadır.

Teminatın Paraya Çevrilmesi
Vergi alacağının teminata bağlanması hâlinde, teminata konu olan alacağın tahsil edilebilir hâle gelmesini takiben, tahsil dairesi öncelikle borcun 15 gün içinde
ödenmesini, aksi hâlde teminatın paraya çevrileceğini borçluya bir “ödemeye çağrı
mektubu” ile bildirir. Ödemeye çağrı mektubunu alan borçlu 15 gün içinde borcunu ödemediği takdirde, verilen teminat paraya çevrilerek vergi alacağı tahsil edilir.
Teminatın paraya çevrilmesi, malların satılmasını ifade etmektedir (AATUHK
md. 74). Ancak, teminat para ise gelir kaydedilmesi, teminat mektubu ise tahsil
edilmesi paraya çevirme hükmü yerine geçmektedir. Teminatın paraya çevrilmesine rağmen, vergi alacağının aslı ve ferilerinin karşılanmaması hâlinde geri kalan
kısım için diğer cebren tahsil yollarına başvurulur.
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Kefilin Takip Edilmesi
Vergi borçlusu tarafından, borcuna karşılık olarak müteselsil kefil ve müşterek
müteselsil borçlu sıfatı ile şahsi kefil gösterilmiş ise teminatlı alacakların 15 gün
içinde ödenmesi aynı zamanda kefilinden veyahut yabancı şahıs veya kurum temsilcilerinden de istenir.
Bu durumda kefil ya da yabancı şahıs veya kurum temsilcileri aynen asıl borçlu gibi takip edilir (AATUHK md. 57). Kefilin, ödemiş olduğu vergi borcunu asıl
borçludan rücu etme hakkı saklıdır.

İflas

İflas, borçlunun tüm mal varlığının, iflas organları tarafından alacaklıların alacağının tahsili amacıyla gerçekleştirilen cebri bir tasfiye usulüdür. İflas yoluyla
takipte borçlunun tüm mal varlığı bütün borçlarına karşılık oluşturur. İflas yolunda ilke olarak bütün alacaklıların borçluya karşı birlikte hareket etmesi esastır. Bilindiği gibi haciz yolunda borçlunun alacaklıları birbirlerinden bağımsız
olarak borçlunun sahip olduğu mal varlığı parçalarına el koyarlar. Bu yüzden
iflas yolu bir “külli icra” yolu olarak nitelenirken haciz yolu “cüz’i icra” yolu
olarak nitelenir.
Kamu alacaklarının iflas yoluyla takibi İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre
yapılır (AATUHK md. 100). İflas, borçlarını ödemekten aciz olduğu mahkeme
kararı ile tespit ve ilan olunan borçlunun hâlidir. İflasına karar verilmiş olan borçluya müflis denir. Borçlu hakkında iflas yoluyla takip yapılabilmesi için borçlunun
iflasa tabi kişilerden olması ve iflas şartlarının bulunması gerekir. Borçlunun iflasına ticaret mahkemesi karar verir ve iflas açılmış olur.
İflas kararının verilmesi, gerek müflis gerekse alacaklılar açısından bazı hukuki
sonuçlar doğurur. İflasın açılması ile müflisin haczedilebilen bütün mal ve hakları
“özel mamelek” hâline gelir ve bir topluluk teşkil eder ki buna iflas masası denir
(İİK, md. 184/I). Haczedilemeyecek mal ve haklar masaya girmez. Kısmen haczedilebilecek gelirler ise haczedilebildiği ölçüde masaya girer. İflasın açılması ile
müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmış olur. İflas masasına
giren mal varlığı ile ilgili takipler, iflasın açılması ile durur ve iflas kararının kesinleşmesi ile düşer.
İflasın açılması ile vadesi gelmiş olanların yanı sıra vadesi gelmemiş olan alacaklar da talep edilebilir (muaccel) hâle gelir. İflasın açılması, borçlunun ödeme
gücünün kalmadığı anlamına geldiğinden, gecikme zammı uygulaması sona erer.
Buna karşılık, müflisin faizli borçlarına faiz işlemeye devam eder. Şarta bağlı olan
ve belirsiz vadeli alacaklar da iflas masasına yazdırılabilir. Konusu para olmayan
iflas alacakları da iflas masasından istenebilir. Alacaklılar arası eşitlik ilkesi gereği,
bu alacakların da para ile ödenmesi esastır.
İflasın açılmasıyla vergi alacağı da artık iflas alacağı olarak nitelendirilir ve dolayısıyla ayrı bir muameleye tabi tutulmadan genel kurallar içinde tatmin edilmeye çalışılır. İflas masasına dâhil mal ve alacakların tasfiyesi ve paylaştırılmasında
adaletin sağlanması amacıyla alacakların belli bir sıraya göre tatmin edilmesi düşünülmüş ve sıra düzenine ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre alacaklar; 1) rehinli, 2)
imtiyazlı 3) adi alacaklar olmak üzere derecelendirilmiştir. İmtiyazlı alacaklar da
kendi içinde: a) İşçi alacakları ve tazminatlar, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ve
Aile hukukuna bağlı nafakalar; b) Velayet ve vesayet alacakları c) İmtiyazlı olduğu
belirtilen kamu alacakları olmak üzere üç sıraya ayrılmıştır. Burada belirlenen
dereceye göre yer alan alacaklar tam olarak tatmin edilmeden bir sonraki derece-

İflas: Ticaret mahkemesi
tarafından verilen karar
üzerine, tüm alacaklılarının
alacaklarını almasını sağlamak
amacıyla iflas dairesince
borçlunun haczedilebilen
bütün mal varlığının satılarak
elde edilen miktarın tüm
alacaklılara ödenmesidir.
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deki alacaklara geçilemez. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vergi
alacağı rehinli ve diğer imtiyazlı alacaklardan sonra adi alacaklardan önce geldiklerinden ancak kendilerine sıra geldiğinde tatmin edilebilirler.
İflas yoluyla takip için yararlı bir kaynak olarak İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
(Hakan Pekcanıtez - Oğuz Atalay - Muhammet Özekeş, 6. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2009) adlı kitaba bakabilirsiniz.

ŞAHISLARIN VE ŞİRKETLERİN VERGİ SORUMLULUĞU
Vergi Sorumlusu: Verginin
ödenmesi bakımından alacaklı
vergi dairesine karşı muhatap
olan kişiye vergi sorumlusu
denir.

Vergi hukukunda bir vergi borcunun ödenmesi veya bununla ilgili şekli ödevlerin
yerine getirilmesi görevleri sadece mükellef üzerinde toplanmayıp vergi sorumlusu denilen kişilere verildiği durumlara da sıkça rastlanmaktadır. Birçok kanunda değişik niteliklerde vergi sorumluluğu hâllerine yer verilmiştir. Vergi hukuku
alanında “sorumluluk” kavramı, kendisi mükellef olmadığı hâlde, onunla olan
hukuki bağ ve/veya ekonomik ilişki nedeniyle vergilendirme ile ilgili maddi ve/
veya şekli ödevlerin yerine getirilmesinden üçüncü kişileri de sorumlu tutmak
için kullanılmaktadır. Vergi borcunun ödenmesinden dolayı bu sorumluluk bazen şahıslara bazen de şirketlere yüklenmektedir.

Mirasçıların Sorumluluğu

Ölüm hâlinde mükellefin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçer ve mirasçılardan her biri ölenin vergi borçlarından miras payları oranında sorumlu olurlar (VUK md. 12). Diğer taraftan ölüm, iş bırakma hükmünde
olduğundan ölen mükellefin şekli ve maddi ödevleri mirasçılarına geçer (VUK
md. 164). Vergi hukukunda maddi ödevlerden dolayı mirası reddetmemiş kanuni
ve mansup (atanmış) mirasçılar miras hisseleri oranında sorumlu olurlar. Buna
karşılık, şekli ödevlerin miras hisseleri oranında dağıtılması mümkün olmadığından müteselsil sorumluluk söz konusudur.
VUK’un 372. maddesi cezaların kişiselliği ilkesine uygun olarak ölüm hâlinde
cezaların düşeceğini hükme bağlamaktadır. Bu durumda, vergi cezalarından dolayı mirasçıların sorumlu tutulması söz konusu değildir. Vergiyi doğuran olay
ölen mükellefin kişiliğinde gerçekleştiğinden, miras ortaklığı nedeniyle onun yerine geçen mirasçı için yükümlülüğün belirleyici unsurlarından biri olan “vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinde gerçekleşmiş olma” koşulu eksik kalmaktadır.
Bununla birlikte, mirasçılar tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte ölenin yerine
geçmekte, vergi borçlarını kendi mal varlıklarından ödemekte ve fiili imkânsızlık
nedeniyle bunun için asıl borçluya rücu edememektedir. Dolayısıyla vergi borcu
mirasçılara intikal etmiş olmaktadır.
Örnek: Mükellef (K)’nın vefatından sonra mirasçılarına T200.000 tutarında
miras kalmıştır. Ölen (K)’nın % 25 mirasçısı durumunda olan (Z) mirası reddetmemiş ve T50.000 pay almıştır. Daha sonra vergi dairesi (K)’ya ait T600.000 vergi
borcu, T100.000 gecikme zammı ve T300.000 vergi ziyaı cezası bulunduğunu tespit
etmiştir. Bu durumda mirasçı (Z)’nin sorumlu tutulabileceği tutar ne kadardır?
Cezaların kişiselliği ilkesi gereği ölümle birlikte vergi ziyaı cezası ortadan kalkar. Vergi borcu ve gecikme zammı ise mirası reddetmemiş mirasçılara geçer. Bu
durumda mirasçı (Z)’nin sorumlu olacağı tutar (600.000 x % 25) + (100.000 x %
25) = T175.000 olacaktır.
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Kefillerin Sorumluluğu

Vergi alacağını güvence altına almak için vergi daireleri güvenilir bir kişinin kefaletini kabul edebilirler. Borçlar Kanunu’na göre kefalet sözleşmesinin yazılı olması
ve kefilin sorumlu olacağı tutarın gösterilmesi yeterli iken vergi hukuku açısından
bu sözleşmenin noterden tasdikli olması ve gösterilen kefillerin müteselsil kefil
veya müşterek müteselsil borçlu durumunda olması gerekir (AATUHK, md. 11).
Şahsi kefilin alacaklı kamu idaresi tarafından kabul edilebilmesi için üç şart
aranır. Bunlar;
• Kefilin muteber (ekonomik durumu iyi ve toplumda güvenilir) kişi olması
gerekir,
• Kefilin müteselsil kefil veya müşterek müteselsil borçlu olması gerekir,
• Kefalet, noter tasdikli sözleşme ile tesis edilmiş olması gerekir.
Tahsil dairesi gösterilen kefili kabul etmek zorunda değildir. Kabul etmesi
hâlinde kefil durumuna giren kişi kefaletiyle sınırlı olarak artık mükellefin vergi
borcundan sorumlu olur. Nitekim AATUHK’nin 57. maddesinde, kefillerin aynen
asıl borçluların tabi tutuldukları usullerle takip olunacağı hüküm altına alınmıştır.
Kefil, ödemiş olduğu borçlar için asıl borçluya rücu hakkına sahiptir.
Vergi hukukunda kefil müşterek ve müteselsil borçlu olduğu için alacaklı tahsil dairesi kefili aynen asıl borçlu gibi takip etmektedir. Yani vergi hukuku alanında kefil
asıl vergi borçlusuna eşdeğer durumdadır.

Meslek Mensuplarının Sorumluluğu

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer
alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağı olan belgelere uygun
olmasından sorumludurlar. Buna “doğruluk” sorumluluğu denilmekte olup, beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter
kayıtlarını ve belgelerdeki bilgileri tam olarak yansıtıp yansıtmadığı ile sınırlıdır.
Meslek mensupları üzerlerine düşen mesleki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak
vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar (VUK mük. md. 227). Yeminli mali müşavirler de yaptıkları
tasdikin doğru olmaması hâlinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumlu olurlar. Meslek mensupları sorumlu sıfatıyla ödemiş oldukları vergi aslı, gecikme zammı ve faizleriyle cezaların tamamı için asıl mükellefe
rücu hakkına sahiptir.
Yeminli malî müşavirlerin sorumluluğu için yararlı bir kaynak olarak Yeminli Mali
Müşavirlerin Tasdik Sorumluluğu (Fatma Taş, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2007)
adlı kitaba bakabilirsiniz.

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

Vergi kesintisi (tevkifat, kaynakta kesme ya da stopaj), vergi hukukunda çok yaygın olarak kullanılan tahsilat yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemde mükellef ile
hukuki veya ekonomik ilişki içinde olan vergi sorumlusu, mükellefe ödeme yaparken hak edişin tamamını ödemez. Vergi sorumlusu hak ediş tutarından kanunlarca belirlenen bir oranını keserek tahsil dairesine yatırır ve kalan kısmını hak ediş

Müteselsil Sorumluluk:
Vergi dairesine vergi
alacağının bir kısmı veya
tamamı için sorumlulardan
dilediğine müracaat edebilme
ve aynı anda her birini ayrı
ayrı takip edebilme imkânı
sağlayan sorumluluk türüdür.
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sahibi konumundaki asıl mükellefe öder. Bu durumdaki vergi sorumlusu, sadece
teknik anlamda vergi sorumluluğunu üstlenmiş olup esasında “aracı ödeyici” veya
“maliyenin fahri tahsildarı” niteliğini taşır. Vergi hukukunda bu niteliklerde bir
vergi sorumlusunun kullanılmasının amacı “vergi alacağının kolaylıkla ve en az
masrafla tahsilini sağlamaktır”. Böylece, vergi dairesi binlerce mükellefin vergilendirilmesiyle uğraşmak yerine, onlarla ilişki içinde olan ve ödemede bulunan az
sayıdaki kişiyi muhatap alarak verginin kolayca tahsil edilme imkânını elde eder.
Türk vergi hukukunda, vergi kesenlerin sorumluluğuna birçok kanunda yer
verilmiş olmasına rağmen, en yaygın şekildeki uygulamaya Gelir Vergisi Kanunu
ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda rastlanmaktadır. Gelir ve Kurumlar Vergileri
açısından vergi kesintisi yapmakla sorumlu olan kişiler GVK md. 94 ve KVK md.
15’te sayılmıştır. Bunlar;
“Kamu idare ve müesseseleri, İktisadi kamu müesseseleri, Diğer kurumlar,
Dernekler ve vakıflar, Ticaret şirketleri, Kooperatifler, İş ortaklıkları, Dernek ve
vakıflara ait iktisadi işletmeler, Yatırım fonu yönetenler, Gerçek gelirlerini beyan
etmeye mecbur olan Ticari, Zirai ve Serbest meslek kazancı erbapları”dır.
Bu kişiler nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden (avans dâhil) gelir
veya kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapmakla sorumlu tutulmuşlardır.
Görüldüğü gibi vergiyi kaynakta kesme sorumluluğu hem kamu kurumlarına,
hem kurumlar vergisi mükelleflerine hem de gelir vergisi mükelleflerinden bazılarına verilmiştir.
Vergi kanunlarında vergi kesenlere üç temel ödev yüklenmiştir;
• Kanunlarda belirtilen oranda vergiyi hesaplayıp hak edişten kesmek,
• Kanunlara uygun olarak yapılan kesintileri tahsil dairesine yatırmak,
• Yapılan bu işlemlerle ilgili şekli ödevleri (belge düzenleme, defter tutma,
beyanname verme vb.) yerine getirmek.
Vergi kesenlerin kendilerine verilen ödevleri tam olarak yerine getirmeleri
durumunda, kendilerine tahsil dairesinin daha fazla ödevler yüklemesi mümkün
değildir. Vergi kesenler, başkasının vergisini kesip tahsil dairesine yatırmaları açısından borçlu durumundadır. Dolayısıyla bunlar, vergi dairesine ödemiş oldukları vergileri kesmemeleri hâlinde, vergi borcu için mükellefe rücu edebilir.
Örnek: (T) Ltd. Şti.’nin Ocak 2020 ayında bünyesinde çalışan 20 işçiye ait ücretlerin vergi martahı toplam T52.000 ve şirket merkezinin kira bedeli T12.000’dir.
Bu durumda (T) Ltd. Şti.’nin vergi sorumlusu sıfatıyla kaynakta kesip vergi dairesine yatıracağı vergi tutarı ne kadardır?
İşçilere yapılacak ücret ödemesi Ocak ayına ait olduğundan stopaj oranı %
15’tir. Kira ödemesi üzerinden ise % 20 oranında stopaj yapılır. Buna göre ücretler için (52.000 x % 15=) T7.800 ve kira için (12.000 x % 20=) T2.400 olmak
üzere, vergi dairesine yatırılacak vergi kesintisi tutarı (7.800 + 2.400=) T10.200
olacaktır.

İşi Devralanların Sorumluluğu

Tüzel kişiliğin son bulma şekillerinden olan devir veya bölünme hâlinde gerçek kişilerdeki miras ortaklığına benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. KVK’nin 20. maddesine göre, işi devralan veya bölünme sonrası kurum; devredilen veya bölünen
kurumun tahakkuk etmiş veya edecek vergi borçlarını ödemeyi ve diğer ödevlerini
yerine getirmeyi taahhüt ettiğinden, bunların tüm vergi borçlarından sorumlu olur.
Burada devralan veya bölünme sonrası kurum, vergiyi doğuran olayın kişiliğinde
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gerçekleştiği asıl borçlu olmamasına rağmen, devir edilen veya bölünen kurumun
tüm borçlarını kendi mal varlığından öder ve fiili imkânsızlık nedeniyle eski kuruma rücu edemez. Bu nedenle vergi borçları, yeni kuruma intikal etmiş olur.
Şahısların ve şirketlerin vergi sorumluluğu hâllerini müşterek ve müteselsil sorumluluk açısından karşılaştırmalı olarak açıklayınız?

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE ORTAKLARININ VERGİ
SORUMLULUĞU
Şirket Yöneticilerinin Vergi Sorumluluğu

Şirketler temsile yetkili kanuni organlarınca temsil edilirler ve iradelerini bu organları aracılığıyla açıklarlar. Temsile yetkili organlar limitet şirketler için tek kişiden (müdür), anonim şirketler için birden fazla kişiden (yönetim kurulu) oluşur.
Şirketlerin üzerlerine düşen vergi ödevleri, müdür veya yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden biri veya
birkaçı ayrıca şirketi temsile yetkili kılınabilir. Bu durumda şirketlerde yönetim
yetkisi ile temsil yetkisi farklı durumları ifade eder. Vergi sorumluluğu açısından
ön planda olan temsil yetkisidir.
Anonim şirketler yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilirler. Ana sözleşme ile yönetim ve temsil işleri yönetim kurulu üyeleri arasında bölüştürülebilir.
Temsil yetkisi, yönetim kurulunun en az bir üyesine veya denetim kurulu üyelerine verilebilir. Ana sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa şirketi temsil yetkisi
tüm yönetim kurulu üyelerine aittir.
Limitet şirketlerde aksi kararlaştırılmamışsa, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirketi yönetmeye ve temsile yetkili ve zorunludurlar. Şirket sözleşmesi veya
genel kurul kararıyla şirketin yönetimi ve temsili ortaklardan birine veya bir müdüre bırakılabilir.

Vergi Aslı Açısından Sorumluluk
Şirket temsilcilerine yüklenen ödevler yerine getirilmezse vergi aslı için ilk aşamada şirket tüzel kişiliğene başvurulur. Vergi ve buna bağlı alacakların şirketten
tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması hâlinde, şirket temsilcilerine gidilir. Şirket temsilcilerinin birden fazla olması durumunda, bunlar
vergiden birlikte sorumlu olurlar. Şirket temsilcileri şirketin vergi borçlarından
tüm malvarlıkları ile sorumludurlar. Şirket temsilcileri ödemek zorunda kaldıkları vergi aslı için şirket tüzel kişiliğine rücu edebilirler.
Vergi alacağının doğduğu zaman ile verginin ödendiği zamanda şirket temsilcilerinin farklı kişiler olması hâlinde, bunlar vergi borçlarından müteselsilen
sorumlu tutulurlar. Dolayısıyla şirket temsilcileri sadece görevli oldukları döneme
ilişkin vergi borçlarından değil, diğer temsilcilerin dönemlerine ait vergi borçlarından da sorumlu tutulabilirler.
Vergi Cezası Açısından Sorumluluk
Şirket yöneticilerinin vergi kanunlarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle verilecek para cezaları için öncelikle şirketin tüzel kişiliğine başvurulur. Vergi cezalarının şirketten alınamaması hâlinde şirket temsilcisine gidilir. Şirket temsilcileri vergi aslında olduğu gibi ödemek zorunda kaldıkları cezalar için şirkete rücu
etme hakkına sahiptirler.
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Vergi suçu işlenmesi hâlinde, suçlarda cezaların şahsiliği ilkesi gereği hapis
cezası doğrudan suç sayılan fiili işleyen gerçek kişiye verilir. Suçun işlenmesi
hâlinde cezalandırılacak kişi daima fiili işleyendir. Dolayısıyla hapis cezası vergi suçunu işleyen şirket temsilcisine verilir. Şirket temsilcisinin birden fazla kişi
olması hâlinde, temsil yetkisinin bölüşümündeki sınırlar dikkate alınarak fiilin
oluşumunda rolü olan temsilci cezalandırılır. Ancak suçun eylem ve fikir birliği
içinde işlendiği anlaşılırsa ceza bu konumdaki kişilerin her birine verilir.
Şirket yöneticilerinin sorumluluğu için yararlı bir kaynak için Kanuni Temsilcinin
Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, (Turgut Candan, 3. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006) adlı kitaba bakabilirsiniz.

Şirket Ortaklarının Vergi Sorumluluğu

Sermaye şirketlerinde kural olarak ortakların vergi sorumluluğu sadece şirkete
koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Bu kural gereği anonim
şirket ortaklarının vergi borcundan dolayı herhangi bir sorumluğu bulunmaz.
Ancak, limitet şirket ortakları tarafından bu kuralın vergi alacağını karşılıksız bırakmaya yönelik olarak kötü niyetli bir şekilde kullanılması nedeniyle sorumluluk getirilmiştir.
Limitet şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen
veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi alacaklarından sermaye hisseleri oranında doğrudan sorumlu olurlar (AATUHK md. 35). Limitet şirket ortaklarının
şirketteki sermaye payını devretmesi hâlinde, payı devreden ve devralan kişiler
devir öncesine ait vergi alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulurlar. Ayrıca, vergi alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay
sahiplerinin farklı kişiler olmaları hâlinde bunlar da müteselsilen sorumlu olurlar. Böylece, büyük miktarlarda borcu bulunan batık limitet şirketlerin hiçbir mal
varlığı olmayan kişilere aktarılması ile vergi alacağının karşılıksız bırakılmasının
önüne geçilmesi amaçlanır.
Örnek: 2019 yılında (Y) Ltd. Şti’nin % 20 ortaklık payına sahip olan bay (A),
şirket ortaklığını 2020 yılında bay (B)’ye, o da daha sonra bay (C)’ye devretmiştir.
(Y) Ltd. Şti’nin 2019 yılına ait olan ve ödenmeyen vergi borcu tutarı T140.000 ise
bundan sorumlu olan ortak hangisidir ve sorumlu olan tutar ne kadardır?
(Y) Ltd. Şti’nin 2019 yılına ait vergi borcu tutarı T140.000 ve ortak (A)’nın
ortaklık payı % 20 olduğuna göre sorumlu olacağı vergi borcu tutarı T28.000
olacaktır. Ortak (A)’nın ortaklık payı daha sonra (B) ve (C)’ye devredildiği için
T28.000’lik vergi borcu tutarından hepsi müteselsilen sorumlu tutulurlar.
Limitet şirket ortaklarının vergi borcundan sorumluluğu esasen üçüncü derecede fer’i niteliktedir. Çünkü limitet şirketin ödenmeyen vergi borçlarından dolayı ortağın takip edilebilmesi için öncelikle söz konusu kamu alacağının önce
şirketten ve daha sonra kanuni temsilciden tahsilinin imkânsız hâle geldiğinin
ortaya konulması gerekir.
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Özet
1

2

3

Gecikme zammının hukuki niteliğini ve uygulanmasını açıklamak.
Gecikme zammı, vergi borcunun geç ödenmesinin bir yaptırımı olarak uygulanır ve ekonomik
temele dayanır. Bu nedenle gecikme zammı bir
fer’i kamu alacağı olup ceza olarak nitelendirilemez. Gecikme zammının kanunda belirlenmiş
bir oranı ve asgari tutarı vardır. Gecikme zammı vade tarihinden ödeme tarihine kadar ay ve
gün olarak hesaplanır. Dolayısıyla ödemenin ne
kadar geciktiğinin net olarak belirlenmesi çok
önemlidir. Gecikme zammı tecil uygulaması,
iflas kararı ve aciz hâlinin tespiti durumunda
sona erer.
Vergi alacağını koruma tedbirlerini tanımlamak
ve bunların özelliklerini açıklamak
Vergi alacağını korumaya yönelik birçok tedbir
bulunur. Bu tedbirlerin uygulanmasında yatan
mantıksal gerekçe; borçlunun vergi alacağının
tahsilini tehlikeye düşürecek davranışlar sergilemesi nedeniyle vergi dairesinin güveninin
ortadan kalkmasıdır. Bu gibi davranışları tespit
eden vergi dairesi, karşılaşmış olduğu duruma
göre vergi alacağını güvence altına almak için en
uygun koruma tedbirine başvurur. İşte tehlikeli
davranışın boyutlarına göre, bazen bu tedbirlerde inisiyatif borçluya bırakılırken bazen vergi
dairesi tedbiri kendisi uygulamaktadır.
Vergi alacağının zorla tahsiline başvurulabilmesinin şartlarını açıklamak ve cebren tahsilat yöntemlerinin özelliklerini karşılaştırmak
Vergi alacağının cebren tahsilinde en fazla kullanılan yöntem olan haciz yolunda borçlunun mal
varlığından vergi alacağını karşılayacak kadar
bir kısmına el konulmaktadır. Haciz işleminde,
önce saklanması ve paraya çevrilmesi en kolay
mallardan başlanır ve mülkiyeti tartışmalı olan
mallara doğru bir sıra izlenir. Haczedilen menkul mallar önce açık artırma ve daha sonra da
pazarlık yoluyla satılır. Haczedilen gayrimenkul
mallar ise sadece açık artırma yoluyla satışa sunulur.

4

5

Vergi borcunun ödenmesi açısından şahısların sorumluluğunu açıklamak
Vergi borcundan dolayı mükellefin yanı sıra bazı
şahısların da sorumlu tutulduğu hâller vardır.
Vergi borcundan sorumlu tutulanlar, mükellef
ile hukuki veya ekonomik ilişki içinde olan kişilerdir. Bunların başında mirasçılar, kefiller ve
meslek mensupları gelir. Mirasçılar ölen kişinin
vergi borçlarından miras payları oranında sorumlu olurlar ve vergi borcunu nihai olarak yüklenir. Kefiller müşterek ve müteselsil borçlu konumunda olduklarından aynen asıl borçlu gibi
takip edilirler. Meslek mensupları da görevlerini
doğru bir şekilde yerine getirmemeleri hâlinde
vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu
olurlar.
Vergi borcunun ödenmesi açısından şirket yöneticileri ile ortaklarının sorumluluğunu açıklamak
ve özelliklerini değerlendirmek
Şirket yöneticisi konumunda olan müdür veya
yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda şirketin
temsilcisi konumundadır. Kendilerine yüklenen
ödevleri yerine getirmez ve vergi alacağı da şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemez veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılırsa şirket temsilcileri şirketin vergi borçlarından tüm mal varlıkları ile
sorumlu olurlar. Diğer taraftan, şirketten alınamayan parasal nitelikteki vergi cezaları için de
şirket temsilcilerine gidilir. Buna karşılık, cezaların kişiselliği ilkesi gereği hapis cezası niteliğindeki cezalar fiili işleyen kişiye verilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Gecikme zammı, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
a. Vergi Usul Kanunu
b. AATUHK
c. İYUK
d. Gelir Vergisi Kanunu
e. Kurumlar Vergisi Kanunu

6. Haciz ve iflasta alacağın tahsili bakımından vergi
alacaklısına tanınan önceliğe ne ad verilir?
a. İhtiyati haciz
b. İhtiyati tahakkuk
c. Rüçhan hakkı
d. Emisyon primi
e. Terkin

2. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde
ödenmemesi neticesinde uygulanan yaptırımlardan
biri değildir?
a. Haciz
b. Gecikme zammı
c. İflas
d. Gecikme faizi
e. Teminatlı alacakların tahsili

7. Şirketlerin vergi ve cezalardan sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Ceza sorumluluğu yoktur.
b. Vergi sorumluluğu yoktur, ceza sorumluluğu
vardır.
c. Vergi sorumluluğu yoktur.
d. Sorumluluklarının kapsamı Türk Ticaret Kanununa göre belirlenir.
e. Hem vergi hem de vergi cezası sorumluluğu
vardır.

3. Ödeme emrine karşı mükellef hangi mercie ne tür
bir dava açabilir?
a. Danıştay’a temyiz davası
b. Bölge idare mahkemesine istinaf davası
c. Vergi mahkemesine iptal davası
d. Vergi mahkemesine tazminat davası
e. Asliye hukuk mahkemesine ceza davası
4. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının korunması amacıyla öngörülen koruma önlemlerinden biri
değildir?
a. Teminat
b. İhtiyati haciz
c. İhtiyati tahakkuk
d. Rüçhan hakk
e. Alacağın tehiri
5. Aşağıdakilerden hangisi, vergi alacağı için teminat
olarak kabul edilemez?
a. Borç senedi
b. Devlet tahvili
c. Banka teminat mektubu
d. Hazine bonosu
e. Para

8. Mal bildirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Mal bildirimi şekle bağlı bir belge ile ve yazılı
olarak yapılmak zorundadır.
b. Mal bildiriminde, ödeme emri tebliğinden itibaren 15 gün içinde bulunulmalıdır.
c. Mal bildiriminde, kamu alacağını karşılayacak
miktarda mal bildirilmesi yeterlidir.
d. Mal bildiriminde bulunulmaması hâlinde, 3 aya
kadar hapsen tazyik cezası uygulanır.
e. Borçlunun herhangi bir malvarlığının olmadığını bildirmesi de mal bildirimi sayılır.
9. Ölen bir mükellefin % 25 hisse ile mirasçısı olan (L)
mirası reddetmemiştir. (L) ölen kişiye ait T1.000 vergi
borcu, T1.000 gecikme zammı ve T1.000 vergi cezasının ne kadarından sorumludur.
a. T250
b. T500
c. T750
d. T1.000
e. T2.000
10. “İflas masası” nedir?
a. Borçlunun mallarının üzerine konulduğu masa
b. İcra ve iflas işlerini yürüten idarenin adı
c. İflas kararının verildiği masa
d. Borçlunun haczedilebilen malvarlığının tümü
e. Borçlunun malvarlığını satan komisyon
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Yaşamın İçinden

Okuma Parçası

Danıştay Dördüncü Daire Kararı
Tarih: 13.4.2009
Esas No: 2008/5380
Karar No: 2009/1913
Özet: Limited şirketin vergi borcunun öncelikle şirketin malvarlığından tahsiline çalışılması, vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız olduğunun tespit
edilmesi hâlinde ise, vergilendirme ile ilgili ödevleri
yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip edilmesi, şayet kanuni temsilcinin varlığından da vergi borcu
tahsil edilemezse, ancak bu aşamada ortağın sermaye hissesi göz önünde bulundurularak takip edilmesi
mümkündür.
Karar: “... 213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 6183
sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birlikte değerlendirilmesinden; limited şirketin vergi borcunun öncelikle
şirketin malvarlığından tahsiline çalışılması, vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız olduğunun tespit
edilmesi hâlinde ise, vergilendirme ile ilgili ödevleri
yerine getirmekle sorumlu bulunmasına karşın, bu
ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip
edilmesi gerekmekte, şayet kanuni temsilcinin varlığından da vergi borcu tahsil edilemezse, ancak bu aşamada ortağın ilgili olduğu döneme göre sermaye miktarı veya sermaye hissesi göz önünde bulundurularak
takip edilmesi mümkündür.
İncelenen dosyada, vergi borcunun şirketten tahsilinin
olanaksız hale geldiği belirtilerek, ortak olan davacı
adına ödeme emri düzenlenmiş ise de; öncelikle kanuni temsilci olan şahıs hakkında takip yapılmak suretiyle şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili
yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın
doğrudan davacı adına düzenlenen ödeme emrinde
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına
temyiz isteminin kabulüyle, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile
bozulmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı
ile Danıştay Başsavcılığı’na gönderilmesine ve Resmi
Gazete’de yayınlanmasına esasta oybirliğiyle, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.”

Hacizde zor kullanma
Metin Taş-Sezgin Özcan, 01 Şubat 2011 tarihli Akşam
Gazetesi
Haciz, borcun vadesinde ödenmemesi hâlinde alacaklının talebine bağlı olarak alacağın zorla tahsil edilmesinde kullanılan bir yol. Son zamanlarda haczedilen
mallarda meydana gelen artış, olayın ticarete tahvil
edilmesi sonucunu da ortaya çıkarmış durumda. Haczedilen ve satışa sunulacak mallara ilişkin bilgilerin
yer aldığı web sitelerindeki ciddi artış da bu durumu
ortaya koyması bakımından üzerinde durulabilecek
nitelikte.
Her ne kadar beklenen bir durum olsa da haciz uygulamaları bazen dramatik, bazen de istenmeyen olaylara
sebep olabiliyor... Bunların dışında, yaşanması muhtemel ‘zor kullanma’ olayı var.
Zor Kullanılabilecek Durumlar
Zor kullanmaya hangi durumlarda başvurulabileceğinin sınırları kanunlarımızda belirgin bir biçimde
çizilmemiş. Kanunlardaki düzenlemeden anlaşılan,
borçlunun haczedilebilir nitelikteki mallarını gizlemesi
hâlinde bu yola başvurulabileceği yönünde. Başka bir
deyişle, borçlu haciz yapılmasını engellerse veya haczi
zora sokarsa zor kullanılabiliyor.
Borçlunun şahsına karşı zor kullanılması AATUHK
80/3’te hükme bağlanmış: ‘Borçlunun üzerinde haczi
kabil kıymetli mallar bulunduğu ve kendisi bunları rızasiyle teslim etmediği veya üzerinde sakladığı takdirde şahsına karşı da zor kullanılır.’
Akla Gelen Sorular
Yukarıda yer alan hüküm akla bazı soruları getiriyor.
Borçlunun üzerinde haczi kabil mallar bulunduğu nasıl anlaşılacak? Bu konuda objektif ölçü nedir? Şahsa
karşı zor kullanılmasında, ‘ölçü’ nedir? Örneğin, haciz memuru borçluyu dövecek midir? Buradaki ölçü,
borçlunun üzerini arama ile sınırlı olabilir. Zor kullanma, kolluk kuvvetlerine ait olan bir yetki. Bunun madde metnine açıkça yazılması daha doğru olmaz mı?
Kanunda kolluk kuvvetlerinin ‘yardım zorunluluğu’
olduğu belirtiliyor. İşlemi yapan memur yardım talep
etmezse ya da yardım talebine kolluk kuvvetlerinden
olumlu cevap gelmezse kendisi zora başvurabilir mi?
Kanunda bu hususlar açıkta bırakılmış.
Tamamen subjektif bir durumu ifade eden ‘şüphe’ üzerine şahsa karşı zor kullanılabilmesi hukukla hangi ölçüde bağdaşmaktadır? Konunun başka bir boyutu ise,
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 24. maddesi hükmü ile

Kaynak: 09 Ağustos 2009 Tarih ve 27314 Sayılı Resmi
Gazete
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
ilgili. Maddenin ilk fıkrasına göre; ‘Kanunun hükmünü
yerine getiren kimseye ceza verilmez.’ Bu hüküm haciz
memurunun keyfi davranması ve ölçüyü aşmasına olanak sağlayabilir mi?
Ayrıca, zor kullanan memurun ölçüyü kaçırması
hâlinde borçlu karşılık verirse, borçlunun durumu
TCK’nın 25. maddesi kapsamında ‘meşru savunma’
olarak değerlendirilebilir mi? Görüldüğü gibi, haciz
uygulamasında zor kullanma konusunda oldukça fazla
belirsizlik bulunuyor.
Zor kullanma konusunda hukuka uygun olan uygulama, kolluk kuvvetlerine başvurulmasıdır. Kullanılacak
gücün ölçüsü ise üzerini aramaya yetecek şekilde el ve
ayaklarının tutulmasıdır.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b

Yanıtınız yanlış ise “Gecikme Zammı Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Gecikme Zammı Uygulaması” ve “Vergi Alacağının Cebren Tahsili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Alacağının Cebren
Tahsili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Alacağının Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Alacağının Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Alacağının Korunması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e
Yanıtınız yanlış ise “Şahısların ve Şirketlerin
Vergi Sorumluluğu” ile “Şirket Yöneticileri ve
Ortaklarının Vergi Sorumluluğu” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Vergi Alacağının Cebren
8. a
Tahsili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Şahısların ve Şirketlerin
Vergi Sorumluluğu” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Vergi Alacağının Cebren
Tahsili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Gecikme zammı ile gecikme faizini arasındaki ortak
yönler şunlardır:
• Her ikisi de fer’i alacak niteliğindedir.
• Her ikisi de ceza niteliği taşımamaktadır.
• Gecikme zammı oranı aylık % 1,6’dir. Gecikme faizi
oranı gecikme zammı oranına endeksli olduğundan
her zaman gecikme zammı oranına eşit olur.
• Her ikisi de ölümle sona ermez, mirasçılara geçer.
Sıra Sizde 2
Vergi alacağının korunmasına yönelik uygulanan teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamaları arasında önemli farklılıklar bulunur. Teminat
istemede hangi değerlerin teminat olarak gösterileceğine mükellef karar verir ve bunlar üzerindeki tasarruf
yetkisi devam eder. Buna karşılık ihtiyati hacizde hangi mallara el konulacağına vergi dairesi karar verir ve
mükellefin bunlar üzerindeki tasarruf yetkisi ortadan
kalkar. İhtiyati tahakkuk işlemi ise sadece vergi borcunun ihtiyaten tahakkukunu sağladığından tek başına
mükellefin menfaatlerini zedelemez.
Sıra Sizde 3
Haciz ve ihtiyati haciz uygulamasında mükellefin mal
varlığına zorla el konulması söz konusudur. Ancak
haciz mahalli en büyük memuru veya yetkili kıldığı
kişi kararına göre uygulanırken ihtiyati haciz sadece
mahalli en büyük memurunun kararına göre uygulanır. Diğer taraftan haciz uygulamasına karşı 30 günlük
genel dava açma süresi söz konusu iken ihtiyati haciz
uygulamasına karşı 15 günlük özel dava açma süresi
bulunmaktadır.
Sıra Sizde 4
Vergi sorumlusu konumunda olan şahıs ve şirketlerin
sorumluluğu bazen sadece müşterek bazen ise müşterek ve müteselsil nitelik taşımaktadır. Mirasçıların, işi
devralanların, şirket temsilcilerinin ve limitet şirket
ortaklarının sorumluluğu müşterek ve fer’i nitelikte
olup vergi alacağının mükelleften alınmaması hâlinde
kendilerine başvurulmaktadır. Buna karşılık kefillerin ve meslek mensuplarının sorumluluğu müşterek
ve müteselsil nitelik taşımakta olup bunlar mükellefle
birlikte ve herhangi bir sıra izlenmeksizin takip edilmektedirler.

8. Ünite - Vergi Alacağının Takip ve Tahsili, Şahısların, Şirketlerin, Ortak ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Sıra Sizde 5
Limitet şirket ortakları, şirketten tahsil edilemeyen vergi alacaklarından sermaye hisseleri oranında sorumludurlar. Limitet şirketlerde müdür ise kanuni temsilci
olarak şirketten alınamayan vergi ve cezalardan tüm
mal varlığı ile sorumlu olur. Eğer limitet şirketlerde
müdür atanmamışsa tüm ortaklar müdür sayılır. Bu
durumda da limitet şirket ortağı olarak değil, müdür
olarak sorumlu tutulurlar. Çünkü limitet şirketlerde
müdürlerin sorumluluğu ortakların sorumluluğundan
önce gelir.
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Sözlük

A

Alacaklı Amme İdaresi: 6183 sayılı Kanun’da Devleti,
il özel idarelerini ve belediyeleri kapsamak üzere
kullanılmaktadır.
Arızi Kazanç: Süreklilik göstermeyen bazı faaliyetlerden elde edilen kazanç.

B

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi: Banka ve bankerlerle sigorta şirketleri tarafından ödenen bir işlem vergisi türü
Bedelsiz İhracat: Yürürlükteki kambiyo mevzuatına
göre bedelinin yurda getirilmesine gerek olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılması.

C

Cebir: Bir kimseyi isteği dışında bir şey yapmaya zorlama.
Cebri İcra: Borcunu süresinde ödemeyenlerin borçlarını ödemeleri amacıyla çeşitli yöntemlerle zorlanmaları.
Ceza Ehliyeti: Kişinin işlediği fiil dolayısıyla yaptırıma tabi tutulup tutulamayacağını belirlemektedir.
Cober: Borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapanlara
verilen ad.

D

Dahilde İşleme Rejimi: İhraç ürünleri üretmek için
gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen girdilere
gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik yöntemi.
Değerleme: Vergi matrahının belirlenmesi amacıyla
iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.

E

Emisyon Primi: Anonim şirketlerin kuruluşlarında
veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları
payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden
çıkarılması halinde oluşan kazançlar.
Envanter Çıkarmak: Bilanço günündeki mevcutları,
alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve
değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit etmek.

G

Gayrimenkul Sermaye İradı: Gayrimenkul olarak
kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler.

Gecikme Faizi: Zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler için, sonradan yapılan ikmalen, re’sen veya
idarece tarhiyatlarda, verginin normal vade tarihinden son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine
kadar hesaplanan bir alacaktır.
Gecikme Zammı: Vergi alacağının vadesinde ödenmesi nedeniyle, vade tarihinden ödeme tarihine
kadar geçen her ay ve kesirleri için belli oranda
hesaplanan bir alacaktır.

H

Haciz: Vergi borcunun ödenmesi için ödeme emri
tebliğ edilmesine rağmen borcunu ödemeyen
borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarından, vergi alacağını karşılayacak
miktarına zorla el konulması.

İ

İflas: Ticaret mahkemesi tarafından verilen karar üzerine, tüm alacaklılarının alacaklarını almasını sağlamak amacıyla iflas dairesince borçlunun haczedilebilen bütün malvarlığının satılarak elde edilen
miktarın tüm alacaklılara ödenmesidir.
İhtiyati Haciz: Vergi alacağının korunması amacıyla,
kanunda belirtilen hallerden herhangi birinin varlığında borçlunun haczedilebilen malvarlığına el
konulmasıdır.
İhtiyati Tahakkuk: Vergi alacağının korunması amacıyla, kanunda belirtilen hallerin varlığında normal tahakkuk süreci beklenmeksizin idari bir kararla vergi borcunun önceden tahakkuk ettirilmesi.

K

Katma Değer Vergisinin Matrahı: Katma değer vergisinin matrahı, vergiye konu işlemlerin değeridir.
Vergiye konu işlemlerin değeri, söz konusu işlemler nedeniyle ödenen veya ödenmesi gereken bedel.
Kontrol Edilen Yabancı Kurum: Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine
sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı
iştirakleri.

M

Mal Bildirimi: Borçlunun gerek kendisinde, gerekse
üçüncü kişiler elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadarını alacaklı tahsil
dairesine sözle veya yazı ile bildirmesidir.
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Matrah: Verginin hesaplanması için esas alınan teknik, fiziki veya ekonomik büyüklük.
Menkul Sermaye İradı: Sahibinin ticari, zirai veya
mesleki faaliyeti dışındaki sermaye veya para ile
temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz ve benzeri gelirler.
Mücbir Sebep: Vergi ödevlerinin yerine getirmelerine engel olan, yükümlülerin iradesi dışında kalan
karşı konulmaz ve katlanılması mecbur kalınan
haller.
Mükellef: Kendisine vergi kanunları gereğince vergi
borcu ve/veya şekli ve usuli görevler düşen kimsedir.
Müteselsil Sorumluluk: Vergi dairesine vergi alacağının bir kısmı veya tamamı için sorumlulardan
dilediğine müracaat edebilme ve aynı anda her
birini ayrı ayrı takip edebilme imkânı sağlayan sorumluluk türü.

Teminat: Vergi alacağının tahsilinin tehlikeye düştüğü kabul edilen belli sebeplere dayanarak, vergi
alacaklısının talebi üzerine, vergi borçlusunca borcuna karşılık olarak kanunda öngörülen değerleri
güvence olarak göstermesi.
Terkin: Bazı koşulların varlığı durumunda devletin
vergi alacağını bütün hukuki sonuçları ile birlikte
ortadan kaldıran bir idari işlem.
Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik
veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya
adına hareket edenlere devredilmesidir.
Ticari Kazanç: Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden
doğan kazanç. Faaliyetin yasaklanmış olması vergilendirilmesine engel değildir.

U

P

Pasif Nitelikli Gelir: Faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti,
menkul kıymet satış gelirleri ve benzerleri yapıdaki gelirler.

Usulsüzlük: Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin
hükümlerine uyulmaması halinde uygulanan parasal yaptırım.
Uzlaşma: Mükellef ile idare arasında ortaya çıkan
uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın
tutarı konusunda anlaşmaya varılması.

R

V

Rüçhan Hakkı: Rüçhan hakkı, bir hakkın aynı derece
ve nitelikteki diğerlerine göre öncelikli olması veya
üstün tutulması.

S

Serbest Meslek Faaliyeti: Sermayeden çok bireysel
çalışmaya, ilmi veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve ticari nitelikte olmayan işlerin bir
işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılması.

T

Taşınmaz: Arazi, tapu sicilinde ayrı sayfaya bağımsız
ve sürekli olarak kaydedilen haklarla kat mülkiyeti
kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, gayrimenkul.
Teferruğ: Gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkının
gayrimenkul sahibinden alınarak Devletin ya da
diğer kamu idarelerinin üzerine geçirilmesi.
Telif Hakkı: Bir fikir ve sanat ürününü yaratan kimsenin bu ürün üzerinde sahip olduğu haklar. Telife
konu eserler insan yaratıcılığı ve zekâsı ile ortaya
çıkmakta olup, sanat ve edebiyat eserleri, bilgisayar
programları, buluşlar ve benzerleridir. Bu haklarla ilgili hukuki çerçeve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’yla belirlenmiştir.

Vergi Sorumlusu: Verginin ödenmesi bakımından
alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye
vergi sorumlusu denir.
Verginin Tahakkuku: Tarh ve tebliğ edilmiş bir verginin ödenebilecek aşamaya gelmesi.
Verginin Tebliği: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe ya da ceza sorumlusuna yazı ile
bildirilmesi.
Vergiyi Doğuran Olay: Vergi yasalarının verginin
doğumunu bağladıkları bir işlem, olay veya hukuki durumun gerçekleşmesi.

Z

Zamanaşımı: Yasalar tarafından belirlenmiş koşullara uygun olarak belirli bir sürenin geçmesi sonucunda bir hakkın kazanılması veya borçtan kurtulma yolu.

