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Dergimiz AYLIK HAKEMLİ DERGİ olup, dergimize gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından okunmaktadır.

• Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında Yer Almaktadır
• Dergimiz ayda bir yayımlanmakta olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Gelirler Kontrolörleri Derneğine 

aittir.
• Dergimizde yayımlanacak yazılar; Hakem ve Yazı Danışma Kurulu tarafından uygun görülerek Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır.
• Dergimizde yayımlanan yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleridir. Bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
• Dergimizde yayımlanan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayımlanması ancak Yayın Kurulundan alınacak yazılı izinle, alıntı 

yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür.
• Dergimizde yayımlanan yazılar hiç bir şekilde Maliye Bakanlığı’nın ve Vergi Denetim Kurulu’nun görüşü olarak değerlendirilemez.
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VERGİ SORUNLARI DERGİSİ 

MAKALE YAZIM KURALLARI

40 yıldır yayımlanan ve vergi alanında saygın bir yere sahip olan Dergimizin akademik çevrelerce de 
kabul görmüş temel bilimsel süreli yayıncılık standartlarına kavuşturulması amacıyla, aşağıda belirtilen 
makale yazım kuralları belirlenmiş ve bu kriterleri taşıyan makalelerle yayın hayatına devam etmesi he-
deflenmiştir.

Değerli yazarlarımızın aşağıda belirtilen kriterleri dikkate almak suretiyle hazırladıkları makaleler ile 
geçiş sürecini kolaylaştırmalarını ve gelişimimize katkı sağlamalarını bekler, saygılar sunarız.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Vergi Sorunları Dergisi, Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından her ay yayımlanan hakemli bir dergidir. 
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre her hakkı Gelirler Kontrolörleri Derneğine aittir.

Dergimizde vergi hukuku, maliye ve ekonomi dallarında makaleler yayımlanmaktadır. Yayımlanacak 
yazılar; Hakem ve Yazı Danışma Kurulu tarafından uygun görülerek Yayın Kurulu Kararı ile yayımlanır Ha-
kem ve Yazı Danışma Kurulundan gelen görüşler doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, düzeltilmek 
üzere yazarına iade edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verilir.

Dergimizde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler, yazarın kişisel görüşü olup, Vergi Sorunları 
Dergisi’ni ve/veya görev yaptığı kurumu bağlamaz; yazarın çalıştığı kurum ve/veya göreviyle ilişki kurul-
mak suretiyle kullanılamaz.

Yayımlanması için gönderilen yazıların, kabul edildikten sonra yazılı ve elektronik ortamlardaki (inter-
net, CD vb.) tüm yayın hakları ve yayımlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Vergi Sorunları Dergisine ait-
tir. Yayımlanan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayımlanması ancak Yayın Kurulundan alınacak 
yazılı izinle, alıntı yapılması ise kaynak gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

Dergiye gönderilen yazıların değerlendirmeye alınması için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması 
gerekmektedir:

1- Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı veya yayımlanmak üzere gön-
derilmemiş olmalıdır. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan tebliğlere ilişkin düzenlenen yazı-
larda sempozyum veya kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

2- Makalelerde, yazar adları, unvanları, çalıştığı kuruluş bilgileri ve e-posta adresleri açık ve doğru 
şekilde belirtilmelidir.

3- Makaleler Microsoft Word formatında hazırlanır. Sayfa boyutu A4 kağıt boyutunda olmalı, sayfa ya-
pısında sağdan ve soldan 2 cm; üstten 2.5 cm; alttan da 3 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Metin, sağ ve sola 
dayalı ( justify), Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile tek aralık olarak yazılmalı, paragraflar 
arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada metin, grafik ve tablo-
larda yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.

Sayfa numaraları sayfa altına ortalayarak 10 punto ile verilmelidir.

4- Makalelerde makale başlığı ve ana başlıklar (1,2,3 gibi) büyük harflerle ve kalınlaştırılmış, diğer tüm 
başlıklar (1.1., 1.1.1., gibi) ise tüm sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve kalınlaştırılmış yazılır, altı-çizili 

VSD



gösterilmez. Giriş ve Sonuç başlıklarına numara verilmez.

5-  Dergimizde yayınlanacak makaleler sadece http://vergisorunlari.com.tr/ adresli web sitemizin 
“Makale Gönder” alanından kabul edilmektedir. Bu alan haricinde herhangi bir dergimiz e-posta adresin-
den makale kabul edilmemektedir. Dergimize makale göndermek için, öncelikle internet sitesi ana sayfa-
mızın sol üst köşesinde yer alan “Makale Gönder” sekmesine tıklayın ve açılacak ekranda isim-soyisim, 
e-posta ve telefon alanlarını eksiksiz doldurunuz. Makale değerlendirme süreci ve sonrasında iletişime 
geçileceği için bilgilerin doğruluğundan emin olunuz. Dosyanız .doc veya .docx uzantılı ve en fazla 5mb 
boyutunda olmalıdır. Dosyanız tarafımıza ulaştığında bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Makalenizin 
değerlendirme sürecine alınabilmesi için “Telif Şartları”nı kabul etmeniz ve “Makale Yazım Kuralları”na 
uygunluğunu onaylamanız gerekmektedir. 

6- Makaleler Türkçe ve İngillizce “başlık”, “özet” ve “anahtar sözcükler” ve JEL sınıflandırması içer-
melidir.

Özet (Abstract): 180 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin özeti yapılmalıdır. Özet ve Giriş bölümleri 
birbirinin tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

Anahtar Sözcükler (Keywords): Makalenin konu sınıflandırması yapılabilmesi için en az 3, en çok 
6 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar sözcüklerin belirlenmesinde JEL ( Journal of Economic Literature) 
Sınıflandırması esas alınabilir.

JEL Sınıflandırması ( JEL Classification) : American Economic Association tarafından yayımlanan sınıf-
landırma sistemine https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel linkinden erişilebilir. Yandaki 
link yardımıyla sayfaya erişim sağlandığında, makalenin ilgili olduğu kategori içerisinde yer alan uygun 
kod seçilerek makalenin JEL sınıflandırması yapılabilecektir.  Örneğin, vergi hukuku alanında yazılmış bir 
makale için, aşağıdaki kategorik basamaklandırma takip edildiğinde,

K. Law and Economics (Birincil kategori)

 K3. Other Substantive (İkincil kategori)

  K34. Tax Law (Üçüncül kategori)

“K34” (üçüncül) kodu ilgili makale için JEL kodu olarak seçilebilecektir. Makalenin içeriğine göre 5 adedi 
aşmamak üzere birden fazla JEL kategorisi tanımlaması yapmak da mümkündür.

7- Makaleler bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazımda dipnotlu kaynak göster-
me yöntemi (İrfan Vural, Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolörleri 
Derneği Yayını, 2009, s.888.) kullanılmalıdır. Dipnotlar tüm sayfalarda sıra ile devam etmelidir.

Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak (Tablo 1: 2009 yılı Merkezi Bütçe Gelirleri, Grafik 
1: Vergi Gelirlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı, şeklinde) yazılıp, başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya 
grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Tablo ve grafikler Word veya Excel dosyası 
biçiminde hazırlanmış olmalıdır.

Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soy ada göre alfabetik olarak sıralana-
rak konmalıdır. (Vural, İrfan, Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolör-
leri Derneği Yayını, 2009.)

İnternet kaynaklarında internet adresi açık olarak yazılmalı ve erişim tarihi belirtilmelidir.

8- Makalelerde İdarenin tebliğ, sirküler vb düzenlemelerde yer alan açıklamaları ile yazarın kişisel 
görüşleri ayrıştırılarak net bilgi verilmesini sağlamak ve yazılarda yapılan alıntıların aslına uygunluğunu 
sağlamak yazarın sorumluluğundadır.

Vergi Sorunları Dergisi
Yayın Kurulu
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ÖZET

193 sayılı G.V.K.’na göre tam ve dar mükellefi-
yete tâbi gerçek kişilerce elde edilen bir kısım ge-
lirler “yıllık gelir vergisi beyannamesi” ile münha-
sıran dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce elde 
edilen bir kısım gelirler ise “münferit beyanname” 
ile beyan edilmek zorundadır. G.V.K.’nun 101’inci 
maddesine göre, bu maddede elde edilen gelir-
lerin münferit beyanname ile beyanında beyan-
name verilecek zaman dışında münferit beyanna-
menin yıllık gelir vergisi beyannamesinden bir far-
kı bulunmamaktadır. Bu nedenle, G.V.K.’nda mün-
ferit beyanname gibi bir beyannameye ihtiyaç bu-
lunmadığını düşünüyoruz. Bu makalemizde, G.V.K. 
açısından münferit beyanname ile beyan esasları 
analiz edilecek ve neden dar mükellefiyete tâbi 
gerçek kişilerce elde edilen bir kısım kazançların 
münferit beyanname ile beyanına gerek olmadığı 
tartışılacaktır. Dolayısıyla, bu makalemizde G.V.K. 
uygulamasında “gelir vergisi beyannamesi” gibi 
tek bir beyanname çeşidine yer verilmesi gerekti-
ği analiz edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Tam Mükellefiyete Tâbi 
Gerçek Kişi, Dar Mükellefiyete Tâbi Gerçek Kişi, 
Mukim, Türkiye’de Yerleşme, Yıllık Gelir Vergisi 
Beyannamesi, Münferit Beyanname. 

JEL Sınıflandırması: H20, H29, K34.

Gelir Vergisinde 
Münferit 
Beyannameye Gerek 
Var Mı?

Levent BAŞAK*

IS SEPARATE DECLARATION FOR INCOME TAX 
NECESSARY?

ABSTRACT

According to Income Tax Code (ITC) 193, some 
income obtained by full and narrow taxpayer real 
persons must be declared with “annual income 
tax declaration” and a part of income obtained 
by private individuals with limited taxpayer en-
titlements by “individual declaration”. According 
to Article 101 of ITC, there is no difference from 
the annual income tax return of the individual 
benevolence except when the declaration of the 
income obtained in this item is to be declared in 
the individual declaration. For this reason, we do 
not think there is a need for an independent dec-
laration in ITC. In this article, ITC it will be argued 
that the basis of declaration shall be analyzed by 
individual declaration and why it is not necessary 
to declare with the individual declaration of some 
of the gains obtained by real persons with limited 
liability. Therefore, in our article, ITC will be analy-
zed that a single declaration should be included in 
the application such as “income tax declaration”.

Keywords: Fully Amenable Real Person, Limi-
tedly Amenable Real Person, Resident, Dwelling 
in Turkey, Annual Tax Income Return, Separate 
Tax Declaration. 

JEL Classification: H20, H29, K34.

* E. Gelirler Başkontrolörü, Vergi Başmüfettişi
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GİRİŞ 

Türkiye’de gelir elde eden yerli veya yabancı 
gerçek kişilerin vergilendirilmesinde 193 sayılı Ge-
lir Vergisi Kanunu (G.V.K.) tevkif esası ve yıllık be-
yan esası olmak üzere iki vergilendirme yöntemi-
ne yer vermiştir. Tevkif esasına göre vergilendir-
me esasları, G.V.K.’nun 94’üncü maddesinde, yıllık 
beyan esası ise genel olarak G.V.K.’nun 83’üncü, 
84’üncü ve 85’inci maddesinde düzenlenmiştir. 

G.V.K.’nun 84’üncü maddesine göre gelir ver-
gisi mükellefleri tarafından verilecek beyanname 
çeşidi 3 tanedir. Bu beyannameler şunlardır: 

1- Yıllık beyanname, 

2- Muhtasar beyanname, 

3- Münferit beyanname. 

G.V.K.’nun 84’üncü maddesi hükmü tetkik 
edildiğinde görüleceği üzere, muhtasar beyanna-
meyi bir kenara bırakacak olursak “beyanname” 
ile beyan edilecek kazançların beyanında yıllık be-
yanname ve münferit beyanname olmak üzere iki 
beyanname söz konusudur. 

Bu makalemizde, sadece dar mükellefiyete 
tâbi gerçek kişiler tarafından verilecek olan mün-
ferit beyannamenin G.V.K.’nda yer almasının ge-
rekip gerekmeyeceği tartışılacak ve bu konudaki 
kişisel kanaatimiz analiz edilecektir. Ancak, önce-
likle dar mükellefiyet rejiminin ana hatları tespit 
edilecektir. 

1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE DAR MÜ-
KELLEFİYET REJİMİ 

Türkiye’de gelir elde eden bir gerçek kişinin 
yurt dışında ikamet etmesi ve bu kişinin ikamet 
ettiği ülke ile Türkiye arasında bir vergi anlaşma-
sının bulunması durumunda öncelikle Anlaşma 
hükümlerine göre bu kişinin hangi ülkede mukim 
olduğunun tespit edilmesi gereklidir. Bu tespit so-
nucunda kişinin mukimliğine göre ülkeler iç mev-
zuat hükümleri dairesinde bu kişiler tam veya dar 
mükellefiyet rejimlerine göre vergilendirecektir. 

1.1. Vergi Anlaşmalarına Göre Mükellefiyet 
Rejimi 

Türkiye’nin imzaladığı vergi anlaşmalarında 
gerçek veya tüzel kişilerin vergilendirme yöntemi 
ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Di-
ğer bir ifadeyle, bir kişinin tam mı yoksa dar mü-
kellefiyet rejimine göre mi vergilendirileceği vergi 

anlaşmalarının konusuna girmemektedir. 

Vergi anlaşmalarında bir kişinin hangi ülke-
de mukim olduğu genel olarak her Anlaşmanın 
4’üncü maddesinde “Mukim” başlığı altında dü-
zenlenmektedir. Bu madde hükmünde yer alan 
kurallara göre, öncelikle bir gerçek kişinin hangi 
ülkede mukim olduğu tespit edilecektir. 

Anlaşmalarda yer alan kurallara göre bir kişi 
örneğin yabancı bir ülkede (Anlaşma imzalanan 
diğer Akit Devlette) mukim ise bu ülkede tam mü-
kellefiyet rejimine göre vergilendirilecektir. Diğer 
Akit Devlette mukim olan kişi Türkiye’de mukim 
olmadığı için Türkiye’de dar mükellefiyet rejimine 
göre vergilendirilecektir. 

1.2. G.V.K. Hükümlerine Göre Dar Mükellefi-
yet Rejiminin Esasları 

Türkiye’nin anlaşma imzalamadığı bir ülke-
de faaliyet gösteren bir kişinin Türkiye kaynaklı 
elde ettiği gelirlerde vergilendirme rejimi G.V.K. 
hükümlerine göre tespit edilecektir. Bunun için 
temel olarak G.V.K.’nun 6’ncı ve 4’üncü maddesi 
hükümleri uygulanacaktır. 

G.V.K. hükümlerine göre gelirleri dar mükelle-
fiyet rejimine göre vergilendirilecek olan kişilerin 
mükellefiyetine ve bu kişilerin elde ettikleri ka-
zançlarda gelir vergisinin konusuna ilişkin olarak 
G.V.K.’nun 6’ncı maddesinde özel bir düzenleme 
yapılmıştır. Bu madde hükmünde şu düzenleme 
yer almaktadır: 

“2361 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle deği-
şen madde) Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek 
kişiler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve 
iratlar üzerinden vergilendirilirler.” 

Bu düzenlemeye göre, bir gerçek kişinin dar 
mükellefiyet rejimine göre vergilendirilebilmesi 
için bu kişinin “Türkiye’de yerleşmiş olmaması” 
gerekmektedir. Görüldüğü üzere, G.V.K.’nun 6’ncı 
maddesi hükmünde dar mükellefiyet rejimi açısın-
dan “Türkiye’de yerleşme” ölçütüne yer verilmiş-
tir. Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan bir 
kişinin dar mükellefiyet rejimine göre vergilendi-
rilmesinde bu kişinin hangi ülkenin vatandaşı ol-
duğu önem arz etmemektedir. Bu kişi yurt dışında 
yaşayan bir Türk vatandaşı da olabilecektir. 

G.V.K.’nun 6’ncı maddesinde yer alan düzen-
lemeye göre, dar mükellefiyet rejiminde öncelik-
le hangi durumlarda bir gerçek kişinin Türkiye’de 
yerleşik olup olmadığının tespit edilmesi gerekli-
dir. Buna ilişkin olarak G.V.K’nun 4’üncü madde-
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sine özel olarak şu düzenlemeye yer verilmiştir: 

“Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş 
sayılır: 

1. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar (İkamet-
gah, Kanunu Medeninin 19’uncu ve müteakip 
maddelerinde yazılı olan yerlerdir); 

2. (202 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle deği-
şen bent) Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı 
olarak altı aydan fazla ‘oturanlar’ (Geçici ayrılma-
lar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)” 

Bu düzenlemeye göre, yerli veya yabancı bir 
gerçek kişinin Türkiye’de yerleşik kabul edilebil-
mesi için aşağıdaki iki şarttan bir tanesinin gerçek-
leşmesi gerekmektedir. 

1- Yerli veya yabancı gerçek kişinin ikametga-
hının Türkiye’de bulunması; veya, 

2- Yerli veya yabancı gerçek kişinin bir takvim 
yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan 
fazla bir süre “oturması”. 

G.V.K.’nun 4’üncü maddesi hükmünde yer 
alan düzenleme kapsamında öncelikle şu iki husu-
sun üzerinde durulması gerekmektedir: 

1. husus: G.V.K. uygulamasında dar mükelle-
fiyet rejimi takvim yılı itibariyle geçerlidir. Bu ne-
denle, bir gerçek kişi bir takvim yılında şartların 
oluşması durumunda tam mükellefiyet rejimine 
göre vergilendiriliyorken bir başka takvim yılında 
dar mükellefiyet rejimine göre vergilendirilebile-
cektir. Bu nedenle, bir gerçek kişinin mükellefiyet 
rejimi her takvim yılı itibariyle belirlenmelidir. 

2. husus: Bir gerçek kişinin Türkiye’de yerle-
şik kabul edilmesinde ikametgah dışındaki diğer 
ölçütte kişinin Türkiye’de oturması kıstas alınmış-
tır. Dolayısıyla, Türkiye’de oturduğu müddetçe bir 
kişinin Türkiye’de nerede ve nasıl kaldığı önemli 
değildir. Bir kişi bir takvim yılı içinde Türkiye’de bir 
otelde veya diğer konaklama tesislerinde kalsa 
dahi oturma kıstası dahilinde bu kişi dar mükelle-
fiyet rejimine göre vergilendirilebilecektir. 

Dar mükellefiyet rejiminde bir kişinin 
Türkiye’de ikametgahının varlığının tespitin-
de objektif kuralları bulmak ne kadar kolaysa 
Türkiye’de oturduğunu ve daha da önemlisi ne 
kadar Türkiye’de kaldığını tespit etmek her zaman 
kolay olamamaktadır. Bunun için elimizde tek ob-
jektif ölçüt vardır: Kişinin pasaportu. 

Bu kapsamda olmak üzere, bir gerçek kişinin 
bir takvim yılında Türkiye’de elde ettiği gelirler-
den ötürü dar mükellefiyet rejimine göre vergi-
lendirilmesinin gerekip gerekmediğinin tespitinde 
kişinin pasaportu esas alınmalı ve pasaportta yer 
alan bilgilere göre kişinin Türkiye’de ne kadar süre 
oturduğu tespit edilmelidir. Bu süreler dahilinde 
yerli veya yabancı gerçek kişiler açısından vergi-
lendirme tam veya dar mükellefiyet rejimlerine 
göre gerçekleştirilecektir. 

2. MÜNFERİT BEYANNAME İLE BEYAN ESASLA-
RI 

G.V.K. açısından münferit beyanname ile ilgi-
li düzenlemeler G.V.K.’nun 84’üncü maddesinde 
“Beyanname çeşitleri”, G.V.K.’nun 101’inci mad-
desinde “Münferit beyannamenin verilmesi”, 
G.V.K.’nun 102’nci maddesinde “Münferit beyan-
namenin muhteviyatı”, G.V.K.’nun 106’ncı madde-
sinde “Tarh yeri”, G.V.K.’nun 107’nci maddesinde 
“Tarhiyatın muhatabı” ve G.V.K.’nun 108’inci mad-
desinde “Vergilendirme dönemi” başlıkları altında 
düzenlenmiştir. 

2.1. Münferit Beyannamenin Tanımı 

Münferit beyannamenin içeriği G.V.K.’nun 
84’üncü maddesinde belirlenmiştir. Bu madde 
hükmünde konu ile ilgili olarak şu düzenlemeye 
yer verilmiştir: 

“3. Münferit beyanname, dar mükellefiye-
te tâbi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye 
mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi 
tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine 
mahsustur.” 

G.V.K.’nun 84’üncü maddesinde yapılan dü-
zenleme dikkate alındığında, münhasıran dar mü-
kellefiyete tâbi gerçek kişiler tarafından verilecek 
olan münferit beyannamenin özelliklerini şu baş-
lıklar altında analiz etmek mümkündür: 

1- Münferit beyanname sadece dar mükelle-
fiyete tâbi gerçek kişiler tarafından verilebilecek 
bir beyannamedir. Dolayısıyla, tam mükellefiyet 
rejiminde bu beyannamenin kullanılması mümkün 
değildir. 

2- Münferit beyanname yıllık beyanname ile 
bildirilmeye mecbur olmayan kazanç ve/veya 
iratların beyanında kullanılacaktır. 

3- Münferit beyanname ile beyan edilecek ka-
zanç ve/veya iratların tevkif suretiyle vergilendi-
rilmemesi gerekmektedir. 
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Görüldüğü üzere, münferit beyanname sadece 
Türkiye’de elde ettiği gelirlerden ötürü dar mükel-
lefiyet rejimine göre vergilendirilecek olan yerli 
veya yabancı uyruklu gerçek kişilerin elde ettikleri 
bir kısım kazanç ve/veya iratların beyanında kul-
lanılan bir beyannamedir. Diğer yandan münferit 
beyanname ile beyan edilecek kazanç ve/veya 
iratların Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendiril-
memesi gerekmektedir. Aksi taktirde G.V.K.’nun 
86’ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan 
hüküm uygulanacaktır. 

2.2. Münferit Beyannamenin Verilmesine İliş-
kin Esaslar 

Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişiler açısından 
G.V.K.’nun 101’inci maddesinde münferit beyan-
name ile beyanı gereken kazanç ve iratlar, mün-
ferit beyannamenin verilme zamanı ve ihtiyarî 
olarak münferit beyanname ile beyanı gereken 
kazanç ve iratlar hüküm altına alınmıştır. Bu kap-
samda olmak üzere, bu madde hükmünde yer 
alan düzenleme şu şekildedir: 

“Dar mükellefiyete tâbi mükelleflerden yıllık 
beyanname vermeye mecbur olmayanlar: 

1. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından do-
ğan diğer kazanç ve iratlarını, gayrimenkulün bu-
lunduğu, 

2. Menkul malların ve hakların elden çıkarıl-
masından doğan diğer kazanç ve iratlarını, mal ve 
hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı, 

3. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin 
durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde 
ettikleri diğer kazanç ve iratlarını işletmenin bu-
lunduğu, 

4. Arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından 
veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan elde edi-
len diğer kazanç ve iratlarla, arızi olarak serbest 
meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazanç-
lar ve dar mükellefiyete tâbi olanların 45’inci mad-
dede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde 
ettikleri diğer kazanç ve iratlar, faaliyetin yapıldığı 
veya yolcu veya yükün taşıta alındığı, 

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin 
terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde et-
tikleri diğer kazanç ve iratlar (zarar yazılan değer-
siz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların 
tahsili dahil), ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete 
hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltme-

lere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri 
diğer kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle 
alınmamış menkul sermaye iratlarını ve diğer her 
türlü kazanç ve irada ilişkin ödemenin Türkiye’de 
yapıldığı, 

6. Diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nca belirle-
nen, 

Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile 
bildirmeye mecburdurlar. 

Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faali-
yetlerine ilişkin olanların beyannamelerinin bu fa-
aliyetlerin sona erdiği (4369 sayılı Kanunun 81/C-
9 uncu maddesiyle değişen ibare. 1.1.1999 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girmek üzere) bu kazanç 
dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyanna-
melerin ise bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu 
tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine 
verilmesi mecburidir. 

Geliri telif ve patent haklarının satışından iba-
ret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiyle ge-
lir vergisi ödemiş bulunan dar mükellefiyete tâbi 
kimselerin bu gelirleri için münferit beyanname 
vermeleri ihtiyaridir.” 

2.2.1. Münferit Beyanname ile Beyanı Gere-
ken Kazanç ve İratlar 

G.V.K.’nun 101’inci maddesinde yer alan dü-
zenlemeye göre münferit beyanname ile özet 
olarak aşağıdaki kazanç ve iratların beyan edilme-
si söz konusudur1: 

1- Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından do-
ğan diğer kazanç ve iratlar. 

2- Menkul malların ve hakların elden çıkarıl-
masından doğan diğer kazanç ve iratlar. 

3- Ticarî veya ziraî bir işletmeden faaliyet dı-
şında elde edilen diğer kazanç ve iratlar. 

4- Arızî olarak icra edilen bir takım faaliyetler 
neticesinde elde edilen diğer kazanç ve iratlar. 

5- Arızî olarak serbest meslek faaliyetlerinin 
icrasından elde edilen kazançlar. 

6- Arızî ulaştırma faaliyeti neticesinde elde 
edilen kazançlar. 

7- Terk edilen işler dolayısıyla elde edilen di-
ğer kazanç ve iratlar. 

1 BAŞAK Levent, “Münferit Beyanname ile Beyan Edilecek Kazanç ve İratlar”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 51, Mart 2008, Sh. 89-90. 
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8- Bir faaliyete hiç girişilmemesi karşılığında 
elde edilen gelirler 

9- İhale, artırma ve eksiltmelere iştirak edil-
memesi karşılığında elde edilecek gelirler. 

10- Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş menkul 
sermaye iratları. 

11- Madde hükmünde sayılmayan diğer ka-
zanç ve iratlar. 

2.2.2. Münferit Beyannamenin Verilme Za-
manı 

G.V.K.’nun 101’inci maddesi hükmünde münfe-
rit beyannamenin verilme zamanı ile ilgili olarak 
ikili bir ayrıma gidilmiştir. Buna göre, münferit be-
yanname aşağıdaki sürelerde verilecektir. 

1- Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin gelirler 
için münferit beyannamenin, bu faaliyetlerin sona 
erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilmesi zo-
runludur. 

2- Serbest meslek kazançları dışındaki münfe-
rit beyanname ile beyan edilmesi gereken kazanç 
ve iratlar için ise münferit beyannamenin, bu ka-
zanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 
15 gün içinde verilmesi gereklidir. 

G.V.K.’nun 101’inci maddesinin 3’üncü fıkrası 
tetkik edildiğinde görüleceği üzere, münferit be-
yanname ile beyanı gereken kazanç ve iratların 
beyanında “faaliyetin sona ermesi” ve “gelirlerin 
iktisap tarihi” olmak üzere 15 günlük sürenin hesa-
bında iki süreye yer verilmiştir. 

2.2.3. İhtiyarî Olarak Münferit Beyanname ile 
Beyan Edilecek Kazançlar 

G.V.K.’nun 101’inci maddesinin 4’üncü fıkrasın-
da yer alan düzenlemeye göre, dar mükellefiyete 
tâbi gerçek kişilerce ihtiyarî olarak münferit be-
yanname verilmesinde şu kurallar geçerlidir. 

1- İhtiyarî olarak münferit beyanname, dar 
mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce elde edilen 
gelirin telif ve patent haklarının satışından ibaret 
olması durumunda verilebilecektir. Diğer bir ifa-
deyle dar mükellefiyete tâbi gerçek kişiler telif ve 
patent haklarının satışı haricinde Türkiye’de baş-
kaca bir gelir elde etmemelidir. 

2- Telif ve patent haklarının satışından elde 
edilen gelirler dolayısıyla münferit beyanname 
verilebilmesi için bu gelirlerin tevkif suretiyle ver-
gilendirilmesi ve tevkif edilen vergilerin ödenmiş 

olması gereklidir. 

Buna ilişkin olarak G.V.K.’nun 94’üncü madde-
sinin (4) numaralı fıkrasında şu düzenlemeye yer 
verilmiştir: 

“4. Dar mükellefiyete tâbi olanlara, telif ve pa-
tent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler-
den, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20. 03.02.2009 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere)” 

2.3. Münferit Beyannamenin Muhteviyatı 

Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce verile-
cek olan münferit beyannamenin muhteviyatını 
belirlemek üzere, G.V.K.’nun 102’nci maddesinde 
şu düzenlemeye yer verilmiştir: 

“Münferit beyannamede aşağıda yazılı malu-
matın gösterilmesi lazımdır: 

1. (2361 sayılı Kanunun 69’uncu maddesiyle 
değişen bent) Mükellefin adı ve soyadı, varsa un-
vanı ile adresi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ile 
mükellef hesap numarası; 

2. Beyanname mükellef adına Türkiye’de baş-
ka bir kimse tarafından verilmişse, beyannameyi 
verenin adı ve soyadı, varsa ünvanı ile adresi; 

3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarihler; 

4. Elde edilen kazançların nev’i; 

5. Elde edilen kazançların tutarı.” 

Buna göre, dar mükellefiyete tâbi gerçek ki-
şiler tarafından verilecek olan münferit beyanna-
mede, G.V.K.’nun 102’nci maddesinde belirtilen 
malumatın bulunması zorunludur. Zorunlu bu bil-
gilerin bulunması koşuluyla münferit beyanname 
mükellefler tarafından istenildiği şekilde düzenle-
nebilecektir. Diğer bir ifadeyle münferit beyanna-
menin statik bir formatı bulunmamaktadır. 

2.4. Münferit Beyanname ile Beyan Edilecek 
Kazançlarda Tarh Yeri 

Münferit beyanname ile beyan edilecek 
kazançlarda tarh yerini tespit etmek üzere, 
G.V.K.’nun 106’ncı maddesi hükmünde özel olarak 
şu düzenlemeye yer verilmiştir: 

“Gelir Vergisi, mükellefin ikametgahının bulun-
duğu mahal vergi dairesince tarh edilir. Şu kadar 
ki; 

1. İşyeri ve ikametgahı ayrı vergi daireleri böl-
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gesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Maliye 
Bakanlığı’nca uygun görüldüğü takdirde ve mü-
kellefe de evvelden bildirmek kaydiyle işyerinin 
bulunduğu; 

2. (4369 sayılı Kanunun 81/C-17’nci madde-
siyle değişen ibare. 01.01.1999 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmek üzere) Diğer ücretlerle, gezici 
olarak çalışanların ticaret ve serbest meslek ka-
zançlarının vergileri, bu ücret ve kazanç sahipleri-
nin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi daire-
since tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri; 

3. Dar mükellefiyete tâbi olanların vergileri, 
beyannamelerini vermeye mecbur oldukları; 

Yerin vergi dairesince tarh olunur.” 

G.V.K.’nun 106’ncı maddesinde yer alan dü-
zenleme uyarınca, münhasıran Türkiye’de elde 
ettiği gelirlerden ötürü dar mükellefiyet rejimine 
göre vergilendirilmesi gereken yerli veya yaban-
cı uyruklu dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce 
verilmesi zorunlu olan münferit beyanname üze-
rinden hesaplanacak gelir vergisi, beyannamenin 
verildiği yer vergi dairesince tarh olunacaktır. 

2.5. Dar Mükellefiyete Tâbi Gerçek Kişiler Açı-
sından Tarhiyatın Muhatabı 

Türkiye’de elde ettiği gelirlerden ötürü dar 
mükellefiyet rejimine göre vergilendirilecek olan 
dar mükellefiyete tâbi gerçek kişiler açısından tar-
hiyatın muhatabını belirlemek üzere, G.V.K.’nun 
107’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında şu dü-
zenlemeye yer verilmiştir: 

“4. (1137 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle de-
ğişen bent) Dar mükellefiyette, mükellefin Türki-
ye’ de daimi temsilcisi mevcutsa mükellef hesa-
bına daimi temsilci (Türkiye’de birden fazla daimi 
temsilcinin mevcudiyeti halinde, mükellefin tayin 
edeceği, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin ya-
pılmamışsa, temsilcilerden herhangi birisi), daimi 
temsilci mevcut değilse, kazanç ve iratları yaban-
cı2 kişiye sağlıyanlar; 

Tarhiyatta muhatap tutulurlar.” 

G.V.K.’nun 107’nci maddesinin (4) numara-
lı fıkrası hükmü uyarınca, dar mükellefiyete tâbi 
gerçek kişilerce verilecek olan yıllık veya münferit 
beyanname üzerinden tarh edilecek vergilerden 

tarhiyatın muhatabı açısından şu zincir halkasının 
uygulanması gereklidir: 

1- Esas itibariyle yıllık veya münferit beyan-
name üzerinden hesaplanacak gelir vergisi dar 
mükellefiyete tâbi gerçek kişiler “namına” ve “he-
sabına” tarh edilecektir. 

2- Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişi tarafın-
dan beyanname verilmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda mükellefin Türkiye’de daimi temsilcisi 
mevcutsa mükellef “hesabına” ve daimi temsilci 
“namına” tarh edilecektir. 

3- Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişinin 
Türkiye’de birden fazla daimi temsilcisi varsa mü-
kellefin tayin edeceği kişi “namına” ve dar mü-
kellefiyete tâbi gerçek kişi “hesabına” tarhiyat 
yapılacaktır. 

4- Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişinin 
Türkiye’de birden fazla daimi temsilcisi varsa ve 
tarhiyat tarihine kadar mükellef tarafından bir 
tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi 
“adına” ve dar mükellefiyete tâbi gerçek kişi “he-
sabına” tarhiyat yapılacaktır. 

5- Dar mükellefiyete tâbi gerçek kişinin 
Türkiye’de daimi temsilcisi bulunmuyorsa tarhi-
yat, kazanç ve iratları “yabancı kişiye” sağlayan 
kişi “namına” ve “hesabına” yapılacaktır. 

2.6. Münferit Beyanname ile Beyan Edilecek 
Kazançlarda Vergilendirme Dönemi 

Münferit beyanname ile beyan edilecek ka-
zançlar açısından vergilendirme dönemini tespit 
etmek amacıyla G.V.K.’nun 108’inci maddesinin 
(5) numaralı bendinde şu düzenlemeye yer veril-
miştir: 

“Gelir Vergisi’nde vergilendirme dönemi, geç-
miş takvim yılıdır. Şu kadar ki: 

… 

5. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken 
gelirlerin vergilendirilmesinde, vergilendirme dö-
nemi yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur.” 

Bu düzenlemeye göre, dar mükellefiyete tâbi 
gerçek kişiler tarafından elde edilen ve münferit 
beyanname ile beyanı gereken kazanç ve iratlar 

2 Türkiye’de uygulanan dar mükellefiyet rejimi esas alındığında yabancılar hukuku açısından, kişisel kanaatimize göre, G.V.K.’nun 107’nci maddesinin 
(4) numaralı fıkrasında kullanılmış olan “yabancı” kelimesi yanlış kullanılmıştır. Çünkü, dar mükellefiyete tâbi gerçek kişiler açısından mükellef yerli bir 
kişi olabileceği gibi yabancı bir gerçek kişi de olabilecektir. Diğer bir ifadeyle, “yerli bir kişiye” sağlanan kazançlar açısından da dar mükellefiyet rejimi 
uygulanabilecektir. 
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açısından vergilendirme dönemi yerine gelirin ik-
tisap tarihi esas alınacaktır. Dolayısıyla, münferit 
beyanname gelirin iktisap tarihi esas alınmak su-
retiyle 15 gün içinde verilecektir. 

3. G.V.K.’NDA MÜNFERİT BEYANNAMEYE GE-
REK VAR MI? 

G.V.K.’nun 84’üncü maddesine göre, gelir ver-
gisine tâbi bir gelir elde eden yerli veya yabancı 
gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler için yıllık gelir 
vergisi beyannamesi veya münferit beyanname 
vermeleri gerekmektedir. Mezkûr madde hükmü 
gelirlerin beyanı esasında yıllık beyan ve özel be-
yan durumlarına göre verilecek beyannameleri 
ayrı ayrı düzenlemiştir. 

Makalemizin yukarıdaki bölümlerinde münfe-
rit beyanname ile ilgili olarak yaptığımız açıklama-
lar çerçevesinde “yıllık gelir vergisi beyannamesi” 
ile “münferit beyanname” arasında beyanname-
nin şekil ve içeriği açısından herhangi bir farklılık 
bulunmamaktadır. 

Kişisel kanaatimize göre, yıllık gelir vergisi be-
yannamesi ile münferit beyanname arasındaki tek 
fark beyannamenin verileceği döneme ilişkindir. 
Yıllık gelir vergisi beyannamesi gelirin elde edildiği 
yılı takip eden yılın Şubat veya Mart aylarında ve-
rilecek münferit beyanname ise, serbest meslek 
faaliyetinde faaliyetin sona erdiği diğer gelirlerde 
ise gelirin iktisap edildiği tarihten itibaren 15 gün 
içinde verilecektir. 

Bu kapsamda olmak üzere, G.V.K. açısından 
gelirlerin beyanında muhtasar beyanname dışında 
tek bir beyannameye ihtiyaç vardır: “Gelir Vergisi 
Beyannamesi”. Dar mükellefiyete tâbi gerçek ki-
şilerce elde edilen ve 15 gün içinde beyan edil-
mesi gereken gelirlerin beyanında da gelir vergisi 
beyannamesi kullanılabilecektir. Bu nedenle, tek 
tip gelir vergisi beyannamesinin münferit beyan-
namede bulunması gereken özellikleri de içerecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi ve G.V.K.’nda mün-
ferit beyanname gibi bir beyannameye yer veril-
memesinin gerektiğini düşünüyoruz. 

SONUÇ 

G.V.K.’nda dar mükellefiyete tâbi gerçek kişi-
lerce Türkiye’de elde edilen gelirlerin beyanında 
yıllık beyanname ve münferit beyanname olmak 
üzere iki tür beyannameye yer verilmiştir. Yıllık 
gelir vergisi ve münferit beyannamenin temel 
çerçevesi, G.V.K.’nun 84’üncü maddesinde dü-
zenlenmiştir. 

Münferit beyanname, G.V.K. açısından sadece 
dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerce elde edilen 
bir kısım kazançların beyanında kullanılan bir be-
yannamedir. Münferit beyanname ile beyan edil-
mesi gereken kazançlar, G.V.K.’nun 101’inci mad-
desinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmünde 
aynı zamanda münferit beyannamenin verilmesi 
gereken zaman da hüküm altına alınmıştır. 

Kişisel kanaatimize göre, yıllık gelir vergisi 
beyannamesi ile münferit beyanname arasındaki 
tek fark münferit beyannamenin verilme zamanı 
ile ilgilidir. Bunun dışında beyannamelerin şekli ve 
içeriği ile ilgili olarak herhangi bir farklılık bulun-
mamaktadır. Dolayısıyla, gerek G.V.K.’nun sade-
leşmesi açısından gerekse münferit beyanname 
gibi bir beyanname çeşidine gerek olmadığından 
münferit beyannamenin G.V.K.’nda yer almaması 
gereklidir. 

Bu kapsamda olmak üzere, tam ve dar mükel-
lefiyete tâbi gerçek kişiler bir takvim yılında elde 
ettikleri ve yıllık beyana tâbi gelirleri için diğer 
takvim yılında “gelir vergisi beyannamesi” vere-
cekler, dar mükellefiyete tâbi gerçek kişilerin ise 
G.V.K.’nun 101’inci maddesinde belirtilen kazanç-
lar için serbest meslek faaliyetinde faaliyetin sona 
erdiği bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlar-
da ise kazanç ve iratların iktisap edildiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde “gelir vergisi beyannamesi” 
vermesi gerekmektedir. 

G.V.K.’nda münferit beyannamenin kaldırılma-
sı ile birlikte tam ve dar mükellefiyete tâbi gerçek 
kişiler için gelir vergisi beyannamesinin verilmesi-
ne ilişkin esasların ayrı ayrı düzenlenmesi ve yıllık 
gelirler için beyanname verilmesi ve özel zaman-
lar için beyanname verilmesine ilişkin kuralların 
ayrı ayrı belirlenmesinin gerektiğini düşünüyoruz.  
VSD
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ÖZET

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFA) 3 seri 
numaralı transfer fiyatlandırma tebliğinde yapılan 
açıklamalar kapsamında bir bütün olarak değer-
lendirilmiştir. Bu kapsamda anlaşmanın amacı, 
kapsamı, anlaşma yapılması süreci, süresi ve ra-
porlama, anlaşmanın yenilenmesi, revize edilmesi 
ve iptali, iptali halinde yapılacak vergi incelemeleri 
ve ceza uygulaması hususları ele alınmış ve öneri-
lerimiz sunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Transfer Fiyatlandırma, 
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, Vergi İnceleme-
leri.

JEL Sınıflandırması: H20, H29, K34.

Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşmasına İlişkin 
Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi

Dr. Namık Kemal UYANIK*

ANALYSIS OF ADVANCE PRICE AGREEMENT RE-
GULATIONS

ABSTRACT

The Advance Pricing Agreement (PFA) has 
been evaluated as a whole in the context of the 
disclosures made in the transfer pricing ruling of 
serial number 3. Within this scope, the subjects 
of the agreement, scope, agreement process, du-
ration and reporting, renewal of the agreement, 
revision and cancellation, tax examinations to be 
done in case of cancellation and penalty applicati-
on are discussed and our proposals are presented 
in the article. 

Keywords: Transfer Pricing, Advance Price 
Agreement, Tax Audits.

JEL Classification: H20, H29, K34.
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GİRİŞ

Makalemizin konusunu Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun (KVK) 13. Maddesinin 5. Fıkrasında 
yer alan Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının (PFA) 
3 seri numaralı transfer fiyatlandırma tebliğinde 
yapılan açıklamalar kapsamında bir bütün olarak 
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
anlaşmanın amacı, kapsamı, anlaşma yapılma-
sı süreci, süresi ve raporlama, anlaşmanın yeni-
lenmesi, revize edilmesi ve iptali, iptali halinde 
yapılacak vergi incelemeleri ve ceza uygulaması 
hususları değerlendirilmiştir. 

1. İLGİLİ MEVZUAT 

KVK 13. Maddesi transfer fiyatlandırması yo-
luyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin hükümleri 
içermektedir. KVK 13. Maddesinin 5. Fıkrasında 
mükelleflerin ilişkili kişilerle yapılan mal veya hiz-
met alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya 
bedelin tespitine ilişkin yöntemlerin, mükellefin 
talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak be-
lirlenebileceği, bu şekilde belirlenen yöntemin, üç 
yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre 
ve şartlar dahilinde kesinlik taşıdığı hükme bağ-
lanmış olup 6728 sayılı Kanunun 59. maddesiyle 
eklenen cümle ile de 09.08.2016 tarihinden itiba-
ren yürürlüğe girmek üzere mükellef ve Bakan-
lığın belirlenen yöntemin zamanaşımına uğrama-
mış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik 
edilmesini, Vergi Usul Kanununun (VUK) pişmanlık 
ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün 
olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde de 
geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak 
suretiyle sağlayabileceği ve bu durumda, imzala-
nan anlaşmanın söz konusu hükümlerde yer alan 
haber verme dilekçesi yerine geçeceği, beyan ve 
ödeme işlemlerinin buna göre tekemmül ettiri-
leceği ve anlaşmanın geçmiş vergilendirme dö-
nemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden 
ödenen vergilerin ret ve iade edilmeyeceği hük-
me bağlanmıştır. Konuya ilişkin olarak yayımlanan 
transfer fiyatlandırma (TF) düzenlemeleri ile ilgili 
olarak üç adet genel tebliğ yayımlanmış olup PFA 
anlaşmalarına yönelik açıklamalarımızda üç seri 
numaralı Tebliğ düzenlemesi esas alınmıştır.

2. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARININ 
AMACI 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 2007/12888 
sayılı BKK’nın 14. Maddesinde PFA’nın amacı “Pe-
şin fiyatlandırma anlaşmasının temel amacı, mü-

kelleflerin ilişkili kişilerle yapacakları mal veya hiz-
met alım ya da satımında uygulayacakları transfer 
fiyatlandırmasına ilişkin olarak karşılaşılabilecek 
olası vergi ihtilaflarının önüne geçmektir.” olarak 
belirtilmiş 15. Maddede PFA  kapsamına kurum-
lar vergisi mükelleflerinin girdiği, bu çerçevede, 
1/1/2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin, 
1/1/2009 tarihinden itibaren ise tüm kurumlar ver-
gisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt 
dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem 
konusunda İdare’ye başvurmalarının mümkün ol-
duğu, ayrıca 1/1/2009 tarihinden itibaren, serbest 
bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar 
vergisi mükellefleri ile bu bölgelerde faaliyette 
bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin birbir-
leriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemle-
re ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda 
İdare›ye başvurmalarının mümkün olduğu hükme 
bağlanmıştır. BKK’nın 16-17. Maddelerinde süreç 
ve belgelendirme konuları düzenlenmiştir.1 

Tebliğin 6. Maddesinde Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü başlığı altında 
PFA düzenlemesi açıklanmış olup giriş kısmında 
13. Maddenin 5. Fıkrası hükümleri belirtildikten 
sonra “uygulayacağı yöntem konusunda tereddü-
dü bulunan mükelleflerin gerekli bilgi ve belgeler-
le birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına (İdare) başvu-
rarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde 
bulunabilmelerinin” mümkün olduğu açıklaması 
yapılmıştır. Sözkonusu BKK’da belirtilen temel 
amaç olan mükelleflerin uygulayacakları transfer 
fiyatlandırmasına ilişkin olarak karşılaşılabilecek 
olası vergi ihtilaflarının önüne geçmek belirlemesi 
ile Tebliğde belirtilen uygulayacağı yöntem konu-
sunda tereddüdü bulunan mükelleflerin PFA için 
başvurarak yöntem tespiti talebinde bulunabile-
cekleri gerekçesi arasında bir uyumsuzluk olduğu 
açıktır. Çünkü, tereddüdü bulunmayan mükellef-
lerin PFA için başvuruda bulunabilecekleri dikkate 
alındığında temel amacın; PFA sürecinin, karmaşık 
transfer fiyatlandırması sorunlarını çözmek üzere 
tasarlandığı ve amacın mükellefin gerçeklerine 
göre emsallere uygunluk ilkesinin uygun bir şekil-
de uygulanması konusunda karşılıklı kabul edilebi-
lir bir anlaşmaya ulaşmak şeklinde açıklanabilece-
ği düşünülmektedir. Çünkü, PFA›nın birincil amacı, 
İdare ve mükellefin bir Transfer Fiyatlandırması 
Yöntemi (TFY) üzerinde anlaşmaya varmasıdır. 
PFA sürecinin bir parçası olarak mükellef önerilen 
TFY’nin en uygun transfer fiyatlandırma yöntemi 
olduğunu ispatlamak ve desteklemek için gerek-

1 06/12/2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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li bilgileri sağlayacaktır. PFA, mükellef ile İdare 
arasında bir görüşme ve anlaşma aracı olup en 
iyi yöntem konusunda taraflarca teknik bilgilerin 
yarıştırılması değildir. Çünkü, PFA görüşmeleri so-
nucunda her iki taraf da sonucun en iyi yöntem ol-
madığı sonucuna varabilecekler ve düzenlemeler 
tarafların bir anlaşma yapmasını zorunlu kılmadığı 
için taraflar müzakereleri herhangi bir noktada 
sona erdirebilecektir.

Ancak, Tebliğin 6. Maddesinde PFA, ilişkili ki-
şiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satım 
işlemlerine ilişkin transfer fiyatının tespit edilme-
sinde belli bir dönem için uygulanacak yöntemin, 
mükellefin talebi üzerine İdare ile anlaşılarak be-
lirlenebilecek olup bu anlaşmanın peşin fiyatlan-
dırma anlaşması olarak adlandırılacağı ve anlaşma 
ile belli bir dönem için anlaşmaya varılan TFY kap-
samında; ilişkili kişiler ve işlemler, anlaşmanın sü-
resi, transfer fiyatı (kâr marjı, faiz oranı, bedel vb.) 
ve kritik varsayımlar gibi hususların belirleneceği 
belirtilmiştir. PFA tanımının yukarıda belirttiğimiz 
amacı dolaylı bir şekilde açıkladığı ve teyit ettiği 
düşünülmektedir. Tebliğde PFA in İdareye başvu-
ruda bulunan mükellefin tek taraflı, iki taraflı veya 
çok taraflı PFA talep edebileceği belirtilmiş ve 
bunlara yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

3. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARININ 
KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER

Tebliğin 6.1. maddesinde PFA kapsamına ku-
rumlar vergisi mükelleflerinin girdiği ve bu çerçe-
vede;

a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişi-
lerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest 
bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi 
mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları 
işlemleri,

c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan ku-
rumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde faa-
liyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri 
ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri,

ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda 
İdareye başvurmalarının mümkün olduğu açıklan-
mıştır. 

Tebliğ düzenlemesi ile, serbest bölgelerde 
bulunan mükellefler hariç, mükelleflerin yurtiçin-
deki ilişkili kişilerle yapacakları kontrollü işlemler 
için PFA başvurmaları engellenmiş olmaktadır. Bu 
kısıtlamanın doğru olmadığını, yasal düzenleme-

lere de aykırı olması yanında eşitlik ilkesine de 
aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü, yukarıda 
yer verilen 13. Maddenin 5. Fıkrasında böyle bir 
kısıtlama bulunmamaktadır. BKK’nın 3. Maddesin-
de yer alan tanımlarda; TF’nın ilişkili kişiler arasın-
da yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında 
uygulanan fiyat veya bedeli ifade edeceği, ilişkili 
kişinin KVK’nın uygulaması bakımından, kurum-
ların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının 
ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, 
denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan 
veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu 
altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları; 
emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişilerle ya-
pılan mal veya hizmet alım ya da satımında uy-
gulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir 
ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat 
veya bedele uygun olmasını ve PFA’nın ise iliş-
kili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespi-
tine ilişkin yöntemlerin, mükellefin talebi üzerine 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşı-
larak belirlenebileceği, bu anlaşmanın PFA olarak 
adlandırılacağı ve PFA’nın, ilişkili kişilerle yapılan 
işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit 
edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yön-
temin mükellef ile İdare tarafından anlaşılarak 
belirlenmesini ifade edeceği ve bu şekilde mükel-
lef ile İdare arasında belirlenen yöntemin, üç yılı 
aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve 
şartlar dahilinde kesinlik taşıyacağı ifade edilmiş 
ve bir ayrım yapılmamıştır. Üstelik yukarıda yer 
verilen BKK 15. Maddesinin son cümlesinde yer 
alan 1/1/2009 tarihinden itibaren serbest bölge-
lerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar vergisi 
mükellefleri ile bu bölgelerde faaliyette bulunan 
kurumlar vergisi mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili 
kişi kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak 
belirlenecek yöntem konusunda İdare’ye başvur-
malarının mümkün olduğunun hükme bağlandığı 
açıkça belirtilmiştir. 

4. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARINDA 
İZLENEN SÜREÇLER

BKK’nın 16 ve 17. Maddelerinde hüküm altına 
alınan PFA süreçleri ve belgelendirme düzenle-
melerine Tebliğin 6.2. Maddesinde sürece ilişkin 
açıklamalar yapılmıştır. 

Tebliğin 6.2.1. maddesinde başvurudan önce 
ön görüşme yapılması hususu düzenlenmiş, mü-
kellef tarafından talep edilmesi durumunda yazılı 
başvurudan önce İdare ile ön görüşme yapılması-
nın mümkün olduğu ve ön görüşmede anlaşmanın 
kapsamı ve ilgili işlemler ile anlaşma başvurusu-
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nun uygunluğu gibi konuların ele alınacağı belirtil-
miş olup değerlendirme yapılmasını gerektirecek 
bir husus bulunmamaktadır. 

Tebliğin 6.2.2. maddesinde yazılı başvuru ve 
İdareye sunulacak bilgi ve belgelere yer verilmiş 
olup sürecin mükellefin yazılı başvurusu ile başla-
yacağı, başvurunun Tebliğin ekinde yer alan baş-
vuru formuna uygun olarak yapılacağı, formdaki 
bilgileri içermek kaydıyla mükelleflerin anlaşma 
başvurularını diledikleri formatta da hazırlayabile-
cekleri belirtilmiş olup başvuruda bulunan mükel-
leflerin sunmaları gereken temel bilgi ve belgeler 
ise aşağıdaki gibidir:

“a) Başvuru formu,

b) Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve 
kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,

c) Kritik varsayımlara ilişkin bilgiler ve gerek-
çeleri (önerilen TFY ile bu yöntemin seçimine ve 
uygulanmasına esas teşkil eden koşullara ve var-
sayımlara ilişkin açıklamalar, analizler ve yapılan 
diğer çalışmalar),

ç) Gayrimaddi varlıkların mülkiyetine ve alınan 
veya ödenen gayrimaddi hak bedellerine ilişkin 
bilgi,

d) İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe 
standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara 
ilişkin bilgi,

e) Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap 
dönemine ilişkin ürün fiyat listeleri,

f) Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap 
dönemine ilişkin üretim maliyetleri,

g) İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan 
şirket içi fiyatlandırma politikası,

ğ)  Başvuru tarihinin içinde bulunduğu hesap 
döneminde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan iş-
lemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri bel-
geler,

h) İlişkili kişilerin son üç yıla ilişkin mali tab-
loları, gelir veya kurumlar vergisi beyanname 
örnekleri, yurt dışı işlemlerine ait sözleşmelerin 
örnekleri,

ı) Önerilen TFY’ni destekleyen son üç yıla ait 
finansal veriler ve bunlarla ilgili belgeler,

i) İki veya daha fazla karşılaştırılabilir işlemin 
olması durumunda belirlenen emsal fiyat aralığı 

ve bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,

j) Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli di-
ğer belgeler.”

İdarenin gerekli gördüğü takdirde mükelleften 
ilave bilgi ve belge talebinde bulunabileceği, ilgili 
bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları 
halinde bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edil-
mesi gerektiği belirtilmiştir. 

Tebliğin 6.2.3. maddesinde değerlendirme ve 
analiz hususu düzenlenmiş olup İdarenin, mükel-
lefin yaptığı başvuruda yer alan bilgi ve belgeler 
üzerinden PFA’nın uygun olup olmadığını, ne tür 
bilgilere ihtiyaç olduğunu tespit etmek amacıyla 
ön değerlendirme yapacağı, başvuruda yer alan 
bilgi ve belgelerin yeterli bir değerlendirme yap-
ma olanağı sunmaması halinde İdareni mükellef-
ten ilave bilgi ve belge talebinde bulunabileceği 
veya mükellef ile görüşmeler yapabileceği, gerek-
li veriler tamamlandıktan sonra, karşılaştırılabilir 
işlemlerin, kullanılan varlıkların, diğer düzeltimle-
rin, uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma şartları-
nın ve diğer temel hususların değerlendirmesinin 
yapılacağı ve değerlendirme ve analiz sürecinin, 
tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşma başvuru-
sunda altı ay, diğer anlaşma başvurularında ise 12 
ay içinde sonuçlandırılmasının esas olduğu belir-
tilmiştir.

Tebliğin 6.2.4. maddesinde anlaşmanın ka-
bulü veya reddi hususu düzenlenmiş olup İdare-
ce yapılan değerlendirme ve analiz sonucunda, 
mükellefin başvurusunu aynen kabul edebileceği 
veya gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla 
kabul edebileceği veya reddedebileceği ve İda-
renin başvuruyu kabul etmesi halinde mükellef 
ile İdare arasında PFA imzalanacağı açıklanmıştır. 
İdareye yapılan tek taraflı PFA başvurusu, başvuru 
talebine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği 
tarihten itibaren dokuz ay içinde sonuçlandırılaca-
ğı, iki taraflı ya da çok taraflı peşin fiyatlandırma 
anlaşmasına ilişkin taleplerin ilgili ülke veya ülke-
lerle yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önle-
me anlaşmaları çerçevesinde değerlendirileceği 
ve bu kapsamda bu başvuruların ise 18 ay içinde 
sonuçlandırılacağı ve başvuruların belirtilen süre-
ler içinde sonuçlandırılamaması halinde İdare ile 
mükellefin anlaşması halinde söz konusu sürenin 
uzatılabileceği açıklanmıştır. 

Ancak, İdare tarafından talep edilen bilgi ve 
belgelerin belirlenen sürelerde ibraz edilmemesi 
ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde baş-
vuruların ret olunabileceği, sürecin her aşamasın-
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da mükellef ile karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde 
bulunulacağı ve yapılan her anlaşmanın yalnızca 
ilgili mükellefe özgü olduğu ve bu mükellefi ilgi-
lendirdiği, dolayısıyla yapılan anlaşmaların başka 
mükellefler tarafından emsal olarak kullanılması 
veya yapılan işlemlere ilişkin bir kanıt olarak su-
nulmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

5. ANLAŞMANIN SÜRESİ 

Tebliğin 6.3. maddesinde PFA süresinin en 
fazla üç yıl olup imzalandığı tarihten itibaren an-
laşmada belirlenen süre ve şartlar dâhilinde hü-
küm ifade edeceği, örneğin mükellef tarafından 
02/01/2017 tarihinde yapılan başvuru sonucunda 
devam eden sürecin 05/09/2017 tarihinde imza-
lanan anlaşma ile sonuçlanmış olması durumun-
da, mükellef ve İdare, anlaşmanın üç yıl uygu-
lanması hususunda mutabakata varabileceği ve 
bu durumda, anlaşmada belirtilen süre ve şartlar 
dâhilinde anlaşmanın, imzalandığı 05/09/2017 ta-
rihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere 2017, 
2018 ve 2019 hesap dönemleri için uygulanabile-
ceği gibi taraflar anlaşmanın süresinin 2018 hesap 
döneminden itibaren başlamasını da kararlaştıra-
bilecekleri belirtilmiştir.

6. ANLAŞMANIN TAKİBİ ve YILLIK RAPORLA-
MA

Tebliğin 6.4. maddesinde İdarenin, mükelle-
fin anlaşmada belirlenen koşullara uyum gösterip 
göstermediğini ve/veya bu koşulların geçerliliğini 
sürdürüp sürdürmediğini, anlaşmada belirlenen 
süre boyunca mükellefin sunacağı PFA ilişkin yıllık 
rapor üzerinden takip edeceği, raporun, anlaşma 
süresi boyunca her yıl kurumlar vergisi beyanna-
mesinin verilme süresi içinde Tebliğin 2 numaralı 
ekinde yer alan formata uygun şekilde hazırlana-
rak bir yazı ekinde İdareye gönderilmesi gerektiği, 
İdare ile PFA imzalayan mükelleflerin, anlaşma 
kapsamındaki işlemlerine ilişkin olarak yıllık trans-
fer fiyatlandırması raporu hazırlamalarına gerek 
bulunmadığı ancak anlaşma süresi boyunca her 
yıl hazırlanacak olan PFA yıllık raporunda Tebli-
ğin 4 numaralı ekinde yer alan unsurlara da yer 
verilmesi gerektiği ve ilişkili kişilerle gerçekleştiri-
len ve anlaşma kapsamında olmayan işlemler için 
yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması 
gerektiği belirtilmiştir. 

İdare yıllık raporları aldıktan sonra mükellefin 
anlaşma koşullarına uyup uymadığını denetleye-
cek, uyum halinde anlaşmayı onaylayacak, aksi 
halde mükelleften ek bilgiler isteyecek ve tatmin 
olmaması halinde anlaşmayı iptal edecektir. İdare-

nin, anlaşma koşulları ve raporu değerlendirecek 
teknik kapasiteye sahip olması gerektiği açıktır.  

7. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARININ 
YENİLENMESİ, REVİZE EDİLMESİ ve İPTALİ

Tebliğin 6.5.1-3. maddelerinde anlaşmanın 
yenilenmesi, revize edilmesi ve iptali konuları dü-
zenlenmiştir. 

Tebliğin 6.5.1. maddesinde mükellefin mevcut 
bir PFA’nın yenilenmesi talebinde bulunabileceği, 
bu durumda mükellefin anlaşma süresinin biti-
minden en az dokuz ay önce İdareye başvurması 
gerektiği, başvuruda mevcut anlaşmada belirtilen 
koşullar ile varsayımlarda herhangi bir değişiklik 
meydana gelip gelmediğinin, anlaşmanın yeni-
lenmesi sonucunda anlaşmada herhangi bir deği-
şiklik yapılması gerekip gerekmediğinin ve tespit 
edilen yöntemin anlaşmada kavranan işlemlerin 
mahiyetine en uygun olarak emsallere uygunluk 
ilkesini karşıladığını gösterecek gerekli bilgi ve 
belgeleri sunması gerektiği, İdarenin ise başvu-
runun incelenmesi sonucunda mevcut anlaşmada 
belirtilen koşullar ile varsayımların devam ettiğine 
ve tespit edilen yöntemin emsallere uygunluk il-
kesini karşıladığına karar vermesi halinde mevcut 
anlaşmanın aynı koşulları, varsayımları ve yön-
temi kapsayacak şekilde bir dönem daha devam 
ettirilmesini kabul edebileceği, ancak İdarenin, 
anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetinin, belir-
tilen koşulların ve varsayımların değiştiğine ya da 
farklı bir yöntem tespit edilmesi gerektiğine karar 
vermesi durumunda mükellefin yeni bir peşin fi-
yatlandırma anlaşması başvurusunda bulunması 
gerektiği açıklanmıştır. 

Tebliğin 6.5.2. maddesinde anlaşmanın revize 
edilmesi düzenlenmiş ve İdare ile mükellef arasın-
da imzalanmış ve yürürlükte olan bir peşin fiyat-
landırma anlaşması aşağıdaki durumların gerçek-
leşmesi halinde revize edilebileceği belirtilmiştir. 
Bunlar:

“a) Anlaşmada yer alan kritik bir varsayımın 
gerçekleşmemesi,

b) Anlaşma koşullarında esasa ilişkin bir deği-
şikliğin gerçekleşmesi veya anlaşmada belirlenen 
koşulların geçerliliğini sürdürmemesi,

c) Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da 
dâhil, yasal düzenlemelerde anlaşmayı etkileye-
cek değişikliklerin gerçekleşmesi,

ç) İki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlan-
dırma anlaşmalarında, diğer ülke vergi idaresinin 
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veya idarelerinin anlaşmayı revize etmesi, yürür-
lükten kaldırması veya iptal etmiş olmasıdır.”

Mükellefin, İdare ile imzaladığı PFA’nın revize 
edilmesi amacıyla İdareye başvurabileceği, başvu-
ruda anlaşmanın revize edilmesi talebinin neden-
lerini de içerecek şekilde gerekli bilgi ve belgelerin 
ibraz edilmek zorunda olduğu, anlaşmanın revize 
edilmesi hususunun İdare tarafından kabul edil-
diği durumda, anlaşmanın revize edildiği tarihten 
mevcut anlaşmanın süresinin bitimine kadar ye-
niden belirlenen anlaşma koşullarının geçerli ola-
cağı, İdarenin anlaşmanın revize edilmesini kabul 
etmediği durumda anlaşmanın aynen devam ede-
ceği ancak mükellefin yukarıda yer alan nedenleri 
ileri sürerek anlaşmanın iptalini isteyebileceği ve 
İdarenin anlaşmayı iptal edebileceği belirtilmiştir. 
Mevcut bir PFA’nın revize edilmesine ilişkin ne-
denlerin İdare tarafından da tespit edilebileceği, 
anlaşmanın revize edilmesi konusunda tarafların 
anlaşmaya varması halinde, anlaşmanın revize 
edildiği tarihten mevcut anlaşmanın süresinin bi-
timine kadar yeniden belirlenen anlaşma koşulla-
rı geçerli olacağı,  mükellefin anlaşmanın revize 
edilmesini kabul etmediği durumda İdarenin an-
laşmayı tek taraflı olarak iptal edebileceği ve an-
laşmanın iptal edildiği durumlarda iptal kararının 
verildiği tarihten itibaren anlaşma hükümlerinin 
geçerliliğini kaybedeceği belirtilmiştir. Yenilenme 
ve revize talepleri PFA’da uzlaşılan yöntemin en 
uygun yöntem olup olmadığını belirlemek için ya-
pılacak bir gözden geçirilme işlemi olmayıp mev-
cut koşulların anlaşma hükümlerine uygunluğunu 
sağlamaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.   

Tebliğin 6.5.3. maddesinde anlaşmanın ipta-
li hususu düzenlenmiştir. İptal gerekçesi üç türlü 
olup birincisi mükellefin PFA’da belirtilen koşullara 
uymaması ve/veya ikincisi mükellef tarafından 
gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşa-
malarda (yıllık rapor da dâhil) ibraz edilen bilgi ve 
belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun 
tespit edilmesidir. Bu hallerde İdarenin anlaşmayı 
tek taraflı olarak anlaşmanın imzalandığı tarihten 
itibaren iptal edebileceği ve anlaşmayı hiç yapıl-
mamış kabul ederek mükellefi vergi incelemesine 
sevk edebileceği belirtilmiştir. Tebliğde üçüncü 
iptal gerekçesi olarak anlaşma süresince her yıl 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 
içinde İdareye gönderilmesi gereken PFA yıllık ra-
porunun zamanında ibraz edilmemesi durumunda 
mevcut anlaşmanın söz konusu raporun ilgili bu-
lunduğu hesap döneminin başından itibaren iptal 
edilebileceği açıklaması yapılmıştır. 

8. PFA ve VERGİ İNCELEMELERİ 

Tebliğin 6.6.1 maddesinde PFA ve vergi in-
celemesi ile ilgili iki husus açıklanmıştır. Birincisi, 
mükellef tarafından yapılan PFA başvurusunun 
İdare tarafından reddedilmesi veya anlaşma sü-
reci içinde herhangi bir zamanda mükellef tarafın-
dan başvurunun geri çekilmesinin mükellefin oto-
matik olarak İdare tarafından vergi incelemesine 
sevk edilmesini gerektirmediği, ikincisi ise İdare 
ile mükellef arasında anlaşma yapılmış olmasının, 
anlaşma konusuyla ilgili olarak mükellefin incelen-
meyeceği anlamına gelmediğidir. 

Ancak, anlaşma kapsamındaki işlemlere iliş-
kin belirlenen yöntemin uygulanmasının inceleme 
konusu yapılabileceği, örneğin mükellef ile İdare 
arasında imzalanan anlaşma ile mükellefin ilişkili 
kişiler ile gerçekleştireceği işlemlerde maliyet artı 
yöntemini kullanmasının uygun bulunması halinde 
anlaşmada belirlenen bu yöntemin eleştiri konusu 
yapılamayacağı (bu kapsamda tespit edilen kâr 
marjı, fiyat, kâr marjı aralığı veya diğer transfer 
fiyatları dâhil) fakat yöntemin uygulama şeklinin 
doğru olup olmadığının farklı bir ifadeyle yöntem 
uygulanırken anlaşma koşullarına uyulup uyulma-
dığının inceleme konusu yapılabileceği belirtilmiş-
tir. 

Tebliğde ayrıca PFA ile vergi inceleme süreçle-
rinin birbirinden farklı süreçler olduğu, bu neden-
le PFA sürecinde anlaşma kapsamındaki işleme 
ilişkin bir vergi incelemesine başlanması halinde 
anlaşma görüşmelerine devam edilebileceği veya 
benzer şekilde bir vergi incelemesi devam eder-
ken mükellefin aynı konuda anlaşma için başvur-
masının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Tebliğde haklı olarak vergi incelemesi ile an-
laşma süreci ve uygulanması birbirinden ayrılmış 
ve anlaşma konusu işlemlerin vergi incelemesine 
alınması önlenmiştir. Vergi inceleme elemanları 
Gelir İdaresinin izni veya talebi olmadan anlaşma 
kapsamını incelemeye alamayacaktır. Ancak, bu 
ayrılık idarenin anlaşmayı yenilememesi, revize 
etmemesi, iptal etmesi veya mükellefin anlaşma-
ya uyumunun tespiti hallerinde ortadan kalkmak-
tadır. 

Mükellefin PFA’da kapsanan bir vergilendirme 
dönemi için İdarece incelemeye alındığında mü-
kellefin aşağıdaki hususları ispatlamasını isteyebi-
leceği düşünülmektedir: 

1. Mükellef, PFA’nın hüküm ve koşullarına iyi 
niyetle uymaktadır, 
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2. PFA’da dikkate alınan maddi gerçekler ve 
yıllık raporlar mükellefin faaliyetlerini geçerli ve 
doğru bir şekilde açıklamaktadır, 

3. Uzlaşılan TFY’nin uygulanmasında kullanılan 
destekleyici veriler ve hesaplamalar maddi açıdan 
doğrudur,  

4. PFA’nın altında yatan kritik varsayımlar ge-
çerlidir ve 

5. Mükellef TFY’ni sürekli olarak uygulamış ve 
kritik varsayımları yerine getirmiştir.  

Mükellef anlaşma kapsamındaki ilişkili kişi 
işlemlerinin inceleme gereksinimlerini karşıla-
mazsa, İdare PFA’nın uygulanmasını, revize edil-
mesini veya iptal edilmesine karar verebilecektir. 
Mükellef, PFA’nın hüküm ve koşullarına uygun 
davranmışsa, İdare PFA’nın konusunu oluşturan 
işlemlere TFY’nin uygulanmasına itiraz etmeyecek 
ve mükellef normal KVK hükümlerine tabi olacak 
demektir. Mükellefin PFA’da belirtilen koşullara 
uymaması ve/veya mükellef tarafından gerek 
başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda 
(yıllık rapor da dâhil) ibraz edilen bilgi ve belge-
lerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit 
edilmesi hallerinde İdare anlaşmayı tek taraflı ola-
rak anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren iptal 
edebilecek ve anlaşmayı hiç yapılmamış kabul 
ederek mükellefi vergi incelemesine sevk edebi-
lecektir. 

Anlaşma süresince her yıl kurumlar vergi-
si beyannamesinin verilme süresi içinde İdareye 
gönderilmesi gereken PFA yıllık raporunun zama-
nında ibraz edilmemesi durumunda iptal hususu 
tartışma gerektirmeyecek kadar açıktır. Zamanın-
da yıllık rapor hazırlamama ve ibraz etmeme veya 
çok kötü bir rapor hazırlama hatası haklı bir iptale 
zemin hazırlayacaktır. Temel sorunun mükellefin 
PFA’da belirtilen koşullara uymamasının ve/veya 
mükellef tarafından gerek başvuru esnasında 
gerekse sonraki aşamalarda ibraz edilen bilgi ve 
belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun 
tespit ve ispat edilmesinde yattığı kanaatindeyiz. 
Her iki iptal gerekçesi ayrıntılı bir şekilde analiz 
edilmeyi gerektirecek niteliktedir. 

Birinci gerekçede İdare, mükellefin anlaşma 
koşullarına uyup uymamasını, anlaşma kapsa-
mındaki işlemlere ilişkin belirlenen yöntemin uy-
gulanmasının inceleme konusu yapılabilecektir. 
Farklı bir ifadeyle İdare mükellefin uzlaşılan yön-
temi uygularken anlaşma koşullarına uyup uyma-
dığını inceleyecektir. İdare, yıllık raporda yer alan 

bilgileri açıklığa kavuşturmak veya tamamlamak 
için gerekli hallerde yıllık rapora ilişkin olarak mü-
kellefle irtibat kuracaktır. Bir uygulama hatası yü-
zünden bir PFA›nın iptal edilebilmesi için, yanlış 
beyan, maddi bir olgu olarak bir hesaplama ha-
tası, maddi olgunun belirtilmemesi veya başvuru-
nun şartlarına ve koşullarına uyulmaması gerekir. 
Örneğin, mükellefçe kritik bir varsayım karşılan-
mazsa, İdare ve mükellef anlaşmanın revize edil-
mesini, gözden geçirilmesini tartışacak, bir anlaş-
maya varılamazsa PFA iptal edilecektir. İdarenin, 
anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetinin, be-
lirtilen koşulların ve varsayımların değiştiğine ya 
da farklı bir yöntem tespit edilmesi gerektiğine 
karar vermesi durumunda mükellef yeni bir PFA 
için başvuruda bulunacak aksi halde mevcut an-
laşmanın koşulları, varsayımları ve yöntemi kap-
sayacak şekilde bir dönem daha devam ettirilme-
sini kabul edilecektir. Mükellef, uzlaşılan TFY’nin 
uygulanmasında anlaşma koşullarına uyduğunu 
ispatlamak ve bunu desteklemek için gerekli bilgi 
ve belgeleri sağlamak zorundadır. Bu kapsamda 
İdare uygulamadaki her hatanın maddi olup olma-
dığını belirlemek için ayrıntılı bir şekilde analizler 
yapmalıdır. Transfer fiyatlandırması yöntemini 
veya PFA müzakeresi sırasında dikkate alınan 
faktörleri değiştirmeyen hatalar, PFA yapma ka-
rarının dayandığı gerçeklerde önemli bir değişiklik 
oluşturmazsa anlaşmayı iptal etmemelidir. Örne-
ğin, mükellef TFY’nin seçimini ve uygulanmasını 
etkilemeksizin düzeltilebilecek veri veya hesap-
lama hatalarını yok ederse veya hatalar basit bir 
denetimle yapılacak düzeltmeye imkân veriyorsa 
düzeltilmesine imkân sağlanmalı ve iptal edilme-
melidir. Farklı bir ifadeyle toplam hataların PFA’nın 
iptal edilmesini hak etmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu durumda hataların toplamının uygulamada 
olması gerekenden ne kadarlık bir yüzdeyi aşması 
halinde iptale neden olacağı konusunda bir belir-
leme yapılmamıştır. Transfer fiyatlandırma düzen-
lemelerinin uygulanmasının bir bilim olmadığı dik-
kate alındığında İdarece yapılan hesaplamalarda 
olması gerekenden %5 limitini aşmayan uyum-
suzluklarda, düzeltme yapılması şartıyla anlaşma-
nın iptal edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
İdarenin, mükellefin anlaşma koşullarına uymadığı 
gerekçesiyle bir PFA’nı iptal etme kararının, takdir 
yetkisinin kötüye kullanılması şeklinde gerçekleş-
memesi gerektiğini düşünmekteyiz. İdare, bu hu-
susun belirlenebilmesi için yanlış, eksik ve yanıltıcı 
beyanlar, maddi bir olgu olarak yapılan yöntemin 
uygulanmasında yapılan hataları gerekli ve yeterli 
delillerle ispat etmek durumundadır.

İkinci iptal gerekçesi ibraz edilen bilgilerin ek-
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sik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun belirlenmesi 
olup en kritik konuyu oluşturmaktadır. Türk Dil 
Kurumu “eksik” terimini; bir bölümü olmayan, 
noksan, natamam, mükemmel olmayan, kusur-
lu, sakat ve az olarak; “yanlış” terimini bir kurala, 
bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı 
ve hata olarak ve “yanıltıcı” terimini ise yanılt-
ma özelliği olan, sofistike olarak tanımlamakta-
dır. Farklı bir ifadeyle Tebliğ kapsamında “yanlış” 
teriminin yanlış beyanda bulunmayı; aldatma 
niyetiyle, bir maddi gerçek hakkında sahte veya 
yanıltıcı bir bilgiyi gösterme olarak, buna karşın 
“yanıltıcı” teriminin ise aldatmaya veya haksız ol-
maya niyetli olarak yanlış veya yanıltıcı bir bilgi 
ve/veya belgeyi vermesi olarak tanımlayabiliriz. 
TFY, bir PFA’nın vazgeçilmez bir parçası olmakla 
birlikte kapsam dışı bilgilerin TFY ve iptali üzerin-
de bir etkisi olmalıdır. Örneğin, bir mükellef, PFA 
kapsamındaki işlemlerde yer almayan bir ürün ve 
işlem grubuyla ilgili bazı bilgileri açıklamazsa, böy-
le bir açıklamanın yapılmaması maddi bir sonuç 
doğurmamalıdır. Çünkü, bu gereksiz bilgi anlaşma 
kapsamındaki TFY’nin seçimini etkilemeyecektir. 
Ancak buna rağmen mükellefin anlaşma sürecin-
de ibraz edilen bilgilere güvenmemesi ve önerilen 
TFY’yi destekleyen tüm bilgileri İdareye sunması 
veya istenen bilgileri vermesi gerektiği düşünül-
mektedir. İdare, herhangi bir yanlış, eksik veya 
yanıltıcı bilginin bir PFA’nın iptalinin takdir yetkisi-
ni kötüye kullanmadığını göstermede ve tek başı-
na yeterli olduğunu haklı olarak savunabilecektir. 
Çünkü, mükellefin anlaşma kapsamındaki işlem-
lere ilişkin bir maddi olguyu açıklamaması, eksik 
veya yanıltıcı bir biçimde açıklaması şeklindeki bir 
hatanın anlaşmanın iptali için bir zemin hazırladı-
ğının kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

KVK 13. Maddesinin 7. Fıkrasında tam mükel-
lef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki 
işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili 
kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki 
işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıl-
dığının kabulü Hazine zararının doğması şartına 
bağlı olduğu, Hazine zararından kastın, emsallere 
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat 
ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına 
tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi top-
lamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesi oldu-
ğu hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, anlaşmanın 
iptali halinde tarhiyat yapılabilmesi için kurumlar 
vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları 
yurt dışı ve serbest bölge işlemleri sonucunda Ha-
zine zararının oluşması zorunludur. 

Anlaşmanın herhangi bir nedenle iptali halinde 

mükellefin iki farklı davayı açabileceği düşünül-
mektedir. Anlaşmanın iptali ve incelemeye sevk 
hali iki farklı idari işlemdir. Bu nedenle mükellefin 
öncelikle anlaşmayı iptal eden idari kararın iptalini 
yargıya taşımasının mümkün olduğu düşünülmek-
tedir. Mükellefin, öncelikle iptal kararının kaldırıl-
masını idareden ayrı bir yazıyla istemesi, olumsuz 
cevap üzerine anlaşma koşullarına uygun dav-
randığını ispatlayan delillerle birlikte iptal davası 
açması için ilgili vergi mahkemesine başvurması 
gereklidir. İptal davası yanında vergi incelemeleri 
sonucunda matrah farkı çıkması halinde tam yargı 
davası açabilme imkânı her zaman mümkündür. 
Her iki davanın açılması halinde davaların birleş-
tirilmesi de istenebilir. Anlaşma iptali halinde ver-
gi incelemeleri ve matrah farkına itiraz edilmesi 
konusunda mükellefin hem dava hem de transfer 
fiyatlandırma konularına hakim vergi danışmanına 
ihtiyacı olacağı tartışmasızdır.        

KVK 13. Maddesinin 8. Fıkrasında transfer fi-
yatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülük-
lerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması 
kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle 
zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik ta-
hakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının 
(Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde ya-
zılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali 
hariç) %50 indirimli olarak uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. PFA’nın mükellef tarafından gerek 
başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda 
(yıllık rapor da dâhil) ibraz edilen bilgi ve belge-
lerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit 
edilmesi hallerinde vergi ziyaı cezasının %50 indi-
rimli olarak uygulanıp uygulanamayacağı tartışıl-
ması gereken bir husustur. Fıkra hükmü iyiniyetli 
mükellefi korumayı amaçlayan, belgelendirme 
yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getiren 
mükellefin yöntem seçiminde hatalı davrandığının 
kabulüne dayanmaktadır. Tam ve eksiksiz bilgi ve 
belge bir anlamda matrah farkının ortaya çıkma-
sının nedeni olacağı için iyi niyetli mükellefin ko-
runmaya alınması hakkaniyet gereğidir. PFA iptali 
nedeniyle yapılan incelemelerde ceza indiriminin 
uygulanmaması durumunda inceleme elemanla-
rının eksik, yanlış veya yanıltıcı bilginin niteliğini 
açıkça ortaya koymaları gerekmektedir.

9. PFA ve GEÇMİŞE UYGULANMASI  

Tebliğin 6.6.2 maddesinde anlaşmanın geç-
mişe uygulanması hususu açıklanmıştır. VUK’nın 
pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının 
mümkün olması ve anlaşma koşullarının zamana-
şımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönem-
lerinde de geçerli olması halinde mükellef ve İda-
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renin belirlenen yöntemin söz konusu dönemlere 
de tatbik edilmesini, bu dönemleri anlaşma kap-
samına almak suretiyle sağlayabilecekleri belirtil-
miştir. Pişmanlık ve ıslah hükümleri VUK’un 371. 
Maddesinde düzenlenmiş olup beyana dayanan 
vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri iş-
leyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden 
diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili ma-
kamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi 
hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla 
vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlan-
mıştır. Şartlar aşağıdadır;

“1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarih-
ten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir 
makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla 
tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hak-
kında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya 
tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şart-
tır.).

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar 
tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi 
incelemesine başlandığı veya olayın takdir komis-
yonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık 
suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden 
önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannameleri-
nin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği 
tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olun-
ması.

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının 
mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden baş-
layarak onbeş gün içinde tamamlanması veya dü-
zeltilmesi.

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi 
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her 
ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme 
zammı oranında bir zamla birlikte haber verme ta-
rihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.”

Tebliğde, geçmiş vergilendirme dönemlerinin 
anlaşma kapsamına alındığı durumlarda imzalanan 
anlaşmanın, VUK’un pişmanlık ve ıslah hükümle-
rinde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçe-
ceği, söz konusu dönemlere ilişkin beyan ve öde-
me işlemlerinin buna göre tekemmül ettirileceği, 
farklı bir ifadeyle anlaşmanın imzalandığı tarihten 
başlayarak 15 gün içinde beyan ve ödeme işlem-
lerinin tamamlanması gerektiği, ancak anlaşmanın 
geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması 
sebebiyle daha önceden ödenen vergilerin ret ve 

iade edilmeyeceği, fakat VUK’un “Vergi Hatalarını 
Düzeltme ve Reddiyat” bölümü hükümleri ile Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 13. Maddesinin altıncı 
fıkra hükümlerinin saklı olduğu açıklanmıştır. An-
laşmayı geçmişe uygulamanın söz konusu şartlara 
bağlanması ve her iki düzeltme hükümlerinin saklı 
tutulması yerinde ve hukuka uygundur. Ancak, 
Türkiye’de bulunan uluslararası şirketlerin yurt-
dışına örtülü kazanç aktarımında bulunmalarının 
tespiti halinde düzeltme imkanlarının olmaması 
nedeniyle bu fırsatı kullanmaları mümkün değil-
dir. Taraflarca üzerinde anlaşılan yöntemin daha 
az kurumlar vergisi matrahı hesaplanmasına yol 
açabilecek bir yöntem olması halinde mükelle-
fin iade imkânı olmaması nedeniyle anlaşmanın 
geçmiş dönemleri kapsaması talebinde bulunup 
bulunmayacağı tartışmalıdır. Çünkü, incelemeye 
alınmanın psikolojik tedirginliğini ortadan kaldır-
ması dışında mükellefe bir imkân sunmamaktadır. 
Üstelik mükellef geçmiş dönemlere ilişkin incele-
melerde PFA’yı ispat aracı olarak kullanabileceği 
için incelemeden korkuya kapılmasına gerek bu-
lunmamaktadır.   

Söz konusu KVK 13. Maddesinin 6. fıkrasında 
tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu 
maddedeki şartların gerçekleştiği hesap dönemi-
nin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar 
mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayı-
lacağı, daha önce yapılan vergilendirme işlemle-
rinin, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre 
düzeltileceği ancak bu düzeltmenin yapılması 
için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edi-
len vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olmasının 
şart olduğu hükme bağlanmıştır. Tebliğde ayrıca, 
anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine 
tatbik edilmesi nedeniyle oluşacak ilave kurum 
kazancı için aşağıdaki şartların oluşması halinde, 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç da-
ğıtımı gerçekleşmemiş olacağından kâr dağıtımına 
bağlı vergi kesintisinin yapılmayacağı belirtilmiştir. 
Bunlar;

“a) Bu kazanca ilişkin kurumlar vergisi farkının 
zamanında ödenmesi,

b) Kazancın, genel muhasebe ilkeleri çerçeve-
sinde ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulması 
ve içinde bulunulan yılın defterlerinde gerekli dü-
zeltmenin yapılması suretiyle ilgili dönem kazan-
cına ilave edilmesi,

c) Söz konusu tutarın yurt dışı ilişkili kişiden 
alacak olarak kaydedilmesi veya tahsil edilerek 



25www.vergisorunlari.com.tr

Vergi

Türkiye’deki kurumun hesaplarına aktarılmasıdır.”

Tebliğde yurt dışı ilişkili kişiye ilişkin geçmiş 
vergilendirme dönemlerinde alacak kaydının oluş-
ması gereken tarih ile söz konusu alacağın tahsil 
tarihi arasında geçen süre nedeniyle, gerekmesi 
halinde  emsallere uygun bir alacak faizi hesap-
lanmasının gerektiği ve kayıt ve beyanların anlaş-
manın imzalandığı tarihten başlayarak on beş gün 
içinde bu şekilde düzeltilmemesi halinde KVK 13. 
Maddesinin 6. fıkrası uyarınca örtülü kazanç da-
ğıtımı gerçekleşmiş sayılacağından kâr dağıtımına 
bağlı vergi kesintisinin de yapılması gerektiği açık-
lanmıştır. 

Ancak, Tebliğde yapılan bu açıklamaların net 
olmadığı düşünülmektedir. Söz konusu 13. Madde-
nin 5 fıkrasında belirlenen yöntemin belli şartlar-
da geçmiş dönemlere uygulanması halinde stopaj 
yapılmayacağına veya İdarenin uygulama şartları-
nı belirlemeye yetkili olduğuna yönelik bir hüküm 
bulunmamaktadır. İdare, örtülü dağıtılan kazancı 
bir anlamda alacak kabul ederek gerekmesi ha-
linde emsallere uygun bir alacak faizi hesaplan-
ması gerektiğini açıklamıştır. Gerekmesi hali teri-
minden, alacak kaydedilen tutarın vadesi ile ilgili 
olduğunu düşünmekteyiz. Örneğin, alacak kayde-
dilen tutar sektör, emsal uygulamasında üç aydan 
fazla bir vadede faiz uygulanmasını gerektiriyorsa 
ve alacak da üç aydan fazla bir vadeye sahipse 
emsal faiz oranında faiz tahsil edilmesi gerekeceği 
anlaşılmaktadır. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Mükelleflerin, Gelir İdaresi ile PFA yapması 
hem idare hem de mükellefler açısından gönüllü 
uyumu artıran, gelir tahsilatı maliyetlerini azaltan 
ve vergi incelemeleri ve gereksiz tarhiyat riskini 
azaltan modern bir uygulamadır. Anlaşmaların kısa 
zamanda veya hiç yapılamaması ve belli maliyet-
ler içermesi mükellef açısından olumsuz etkenler-
dir. İdarenin, bu işlemleri yapacak ve denetleye-
cek kapasitesinin oluşması önemli olmakla birlikte 
şimdiye kadar yapılan anlaşmalar belli bir tecrübe 
kazanıldığını göstermektedir. Anlaşma yapılması 
mükellefin belli bir korumaya alınmasına rağmen 
anlaşma koşullarına uymaması veya ihlali halle-
rinde vergi incelemesine alınmasını doğal olarak 
engellemeyecektir. İdarenin 3 seri numaralı Trans-
fer Fiyatlandırma Tebliğinde açıkladığı hususlar 
özellikle anlaşmanın iptali halinde yapılacak vergi 
incelemeleri açısından önemli olmakla birlikte bazı 
hususların açıklığa kavuşturulması gerektiği düşü-
nülmektedir. Özellikle, mükellefin PFA’da belirtilen 
koşullara uymaması veya gerek başvuru esnasın-

da gerekse sonraki aşamalarda ibraz edilen bilgi 
ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğu-
nun iddia ve tespit edilmesinin tartışma konusu 
olacağı düşünülmektedir. Konu hakkında örnek in-
celeme ve yargı kararlarının bulunmaması belli ve 
kesin değerlendirmelerin yapılmasını engellemek-
tedir. Şartların varlığı halinde İdarenin anlaşmayı 
tek taraflı olarak anlaşmanın imzalandığı tarihten 
itibaren iptali ve anlaşmayı hiç yapılmamış kabul 
ederek mükellefi vergi incelemesine sevk etmesi 
halinde uygulanacak cezanın %50 indirimli olup 
olmayacağı da Tebliğde açıklanmaması nedeniyle 
yargı kararlarına bırakılmış görünmektedir.  VSD
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ÖZET

Aile üyelerinin sermaye olarak koydukları 
mallarla oluşturdukları aile malları ortaklığının KDV 
mükellefi olması gerekmektedir. Ayrıca ortakların 
ayrı ayrı gelir vergisine tabi tutulması gerekmek-
tedir. 
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KDV, Gelir Vergisi. 
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GİRİŞ

Ülkemizde yalnızca aile üyelerinin bir araya 
gelerek resmi sözleşmeyle gerek miras malların 
gerekse diğer malların ortaya konulması suretiyle 
elbirliği halinde iktisadi faaliyette bulunmak üzere 
aile malları ortaklığı tesis edilebilmektedir. Söz ko-
nusu ortaklıkların vergilendirilmemesi vergileme-
de eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabilecektir. Ma-
kalemizin konusu, bu ortaklıkların ana hatlarıyla 
vergilendirilmesine yöneliktir.

1. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI

Türk Medeni Kanunu1 uyarınca gerçek kişiler 
arasında bir anlamda akrabalık veya yakınlık bağ-
larını gösteren hısımlık; kan bağından (TMK 17), 
kayın ilişkisinden (TMK 18) ve evlat edinmeye yö-
nelik mahkeme kararından (TMK 305-320) ortaya 
çıkmaktadır. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkan 
hısımlık ilişkisine göre; hısımlar kendilerine geçen 
mirasın tamamı veya bir bölümüyle ya da orta-
ya başka mallar koymak suretiyle aralarında bir 
aile malları ortaklığı (TMK 373) kurabileceklerdir. 
Hısımlar miras mallarının tamamını veya bir bölü-
münü ya da başka malları bir nevi sermaye olarak 
ortaya koymakta ve böylece aile malları ortaklığı 
tesis edilmektedir. Türk Medeni Kanununda dü-
zenlenen bu ortaklık ilişkisinin sahip olması gere-
ken kanuni özelliklere aşağıda yer verilmiştir. 

-  sözleşmesi resmi şekilde yapılmalı ve bütün 
ortakların veya temsilcilerinin imzalarını taşıması 
gerekmektedir. Tescil sistemi öngörülmediği için 
uygulamada, noterde sözleşmenin hazırlanması 
yoluyla ortaklık tesis edilmektedir. 

- TMK 375. maddesine göre; aile malları ortak-
lığı, belirli veya belirsiz süre için kurulabilir. Süre 
belirlenmediği takdirde ortaklardan her biri, altı ay 
önceden bildirmek koşuluyla ortaklıktan çıkabilir. 

- TMK 376. maddesine göre; aile malları or-
taklığı, ortakları elbirliği ile iktisadî faaliyette bu-
lunmak üzere birleştirir. Aksi kararlaştırılmış ol-
madıkça, ortaklardan her biri eşit hakka sahiptir. 
Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece paylarını is-
teyemeyecekleri gibi, bu payları üzerinde tasarruf 
işlemleri de yapamazlar.

- TMK 377. maddesine göre; aile malları ortak-
lığı, tüm ortakların elbirliği ile yönetilir. Ortaklar-
dan her biri, olağan yönetim işlerini diğer ortakla-

rın katılmasına gerek olmaksızın yapabilir.

- TMK 378. maddesine göre; ortaklar, içlerin-
den birini ortaklığa yönetici olarak atayabilirler. 
Yönetici, ortaklığı yönetir ve ortaklıkla ilgili iş-
lemlerde onu temsil eder. Ortaklığı kimin temsil 
edeceği ticaret siciline kaydedilmiş olmadıkça di-
ğer ortakların temsil yetkisi bulunmadığı iyiniyetli 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

- TMK 379. maddesine göre; ortaklar, ortaklığa 
giren malların elbirliği hâlinde malikidirler. Ortak-
lar, ortaklığın borçlarından müteselsil olarak so-
rumludurlar. Ortakların, ortaklık dışında bıraktıkları 
mallar ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklı-
ğın devamı sırasında miras yoluyla veya herhangi 
bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla edindikleri 
mallar, onların kişisel mallarıdır.

- TMK 383. maddesine göre; ortaklık malla-
rının paylaşılması veya ayrılan ortağın payının 
hesaplanması, ortaklık mallarının paylaşma veya 
ayrılma zamanındaki değerine ve durumuna göre 
yapılır. Paylaşma ve hesaplaşma uygun olmayan 
bir zamanda istenemez.

Ortaklardan birinin ölümü hâlinde onun ortak-
lığa dahil olmayan mirasçıları, ancak ölen ortağa 
düşen payın karşılığının kendilerine ödenmesini 
isteyebilirler. Ölen ortak mirasçı olarak altsoyunu 
bırakmışsa, bunlar öbür ortakların rızası ile onun 
yerine ortaklığa girebilirler (TMK 382).

TMK 380. maddesine göre; aile malları ortaklı-
ğı aşağıdaki hâllerde sona erecektir:

- Bütün ortakların anlaşması veya feshin bil-
dirilmesiyle,

- Ortaklık süresi açıkça veya örtülü olarak uza-
tılmadığı takdirde sürenin bitmesiyle,

- Ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve 
satışının istenmesiyle,

- Ortaklardan birinin iflâsıyla,

- Ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan is-
temiyle.

Ortaklardan biri feshi bildirir veya iflâs ederse 
ya da bir ortağın haczedilmiş payının satışı istenir-
se, öteki ortaklar, ayrılan ortağın veya alacaklıla-
rının haklarını ödeyerek ortaklığı kendi aralarında 
sürdürebilirler. Evlenen ortak, fesih bildirimine 

1 08.12.2011 Tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazete



Sayı: 354 Mart 2018

Vergi Sorunları Dergisi28

gerek olmaksızın ortaklıktaki hakkının kendisine 
ödenmesini isteyebilir (TMK 381). 

2. AİLE MALLARI ORTAKLIĞININ VERGİLENDİ-
RİLMESİ

Aile malları ortaklığında aile üyeleri noterde 
ortaklık sözleşmesi imzalayarak gerek miras mal-
larının tamamını veya bir kısmını gerekse de diğer 
malları sermaye olarak ortaya koyarak elbirliği ile 
iktisadi faaliyette bulunmaktadırlar. İktisadi faali-
yette bulundukları için ortaya kazanç çıkmaktadır. 

Modern vergi sistemlerinde devlet, harcama-
larını finanse etmek için ekonomik birimlerden 
vergi almaktadır. Bu bağlamda iktisadi faaliyette 
bulunan aile malları ortaklığının da vergiye tabi 
tutulması gerekmektedir. Aksi halde vergileme 
ilkelerinden eşitlik ilkesine aykırılık meydana ge-
lebilecektir.

Vergi mevzuatımızda aile malları ortaklığının 
vergilendirilmesine yönelik olarak herhangi bir 
düzenleme mevcut değildir. Aile malları ortaklı-
ğının vergilendirilmesi adi ortaklığa benzemelidir. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun2 37. maddesinde 
adi ortaklıkların ortaklarının ticari kazanca tabi ola-
cağı; 52. maddesinde zirai kazanca ve 65. mad-
desinde ise serbest meslek kazancına tabi olacağı 
düzenlenmiştir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunun3 44. maddesine göre; adi ortaklık adına 
mükellefiyet tesis edilecek olup, ortaklar KDV’nin 
ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

Aile malları ortaklığında ticari, zirai ve mesle-
ki bir faaliyet söz konusu olabilecektir. Bu faali-
yetler nedeniyle bir mal teslimi veya hizmet ifa-
sının gerçekleştirilmesi halinde, 3065 sayılı KDV 
Kanunu’nun 1. maddesine göre katma değer ver-
gisi ortaya çıkacak olup, ortaya çıkan KDV ortaklık 
adına tarh edilmelidir. 

Aile malları ortaklığı, bir kurum niteliğinde ol-
madıkları için kurumlar vergisine tabi olmaması 
gerekmektedir. Ortaklıktaki aile üyeleri bireysel 
olarak gelir vergisine tabi tutulmalıdır. Ortaklıkta 
aksi sözleşmede kararlaştırmadıkça ortaklar eşit 
hakka sahiptirler (TMK 376). Bununla birlikte or-
taklık mallarının paylaşımı uygun zamanda isteni-
lebilecek olup (TMK 376, 383) ortaklar açısından 
gelir ancak paylaşmanın yapıldığı zamanda orta-
ya çıkacaktır. Elde edilen kazanç ise, aile malları 
ortaklığının faaliyet alanına göre; ticari, zirai veya 

serbest meslek kazancı olarak gelir vergisine tabi 
tutulmalıdır. 

SONUÇ

Aile malları ortaklıkları iktisadi alanda faali-
yet gösterdikleri için vergiye tabi tutulmalıdır. Bu 
ortaklıklar ticari, zirai veya mesleki faaliyet ne-
ticesinde bir mal teslimi veya hizmet ifası yapı-
yorlarsa ortaklık adına KDV tarh edilmelidir. Aile 
malları ortaklığında ortakların bireysel olarak gelir 
vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Bununla 
birlikte bu ortaklıklarda gelir ancak paylaşmanın 
yapıldığı zamanlarda ortaya çıkacaktır. Elde edilen 
kazanç ise ortaklığın faaliyet alanına göre; ticari, 
zirai veya serbest meslek kazancı olarak gelir ver-
gisine tabi tutulmalıdır.  VSD
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ÖZET

Anayasa ile vergi yükünün adaletli ve den-
geli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımını maliye politikası-
nın sosyal amacı olarak nitelendiren Anayasa’nın 
73’üncü maddesi ile vergi yükü kavramının kap-
samı belirlenmemiştir. Nitekim, vergi yükü tanım 
ve hesaplamaları sadece vergiler dikkate alınarak 
yapılabildiği gibi vergi benzeri mali yükümlülükler 
dahil edilerek de yapılmaktadır. Bu itibarla, vergi-
ler için geçerliliği tartışmasız olan vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri 
mali yükümlülükleri de kapsayıp kapsamadığı hu-
susu tartışmalıdır. Bu çalışma ile vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri 
mali yükümlülüklere uygulanabilirliği hususu irde-
lenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Vergi Yükü, Adaletli ve 
Dengeli Dağılım İlkesi, Vergi Benzeri Mali Yüküm-
lülükler.
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ABSTRACT 

It has been granted under the under the provi-
sions of the Constitution that the social objective 
of fiscal policy of fair and balanced distribution of 
the tax burden. The scope of the tax burden con-
cept has not been defined under the 73rd article 
of the Constitution, which defines the fair and ba-
lanced distribution of the tax burden as the social 
purpose of the fiscal policy. Thus, the definition 
and calculation of tax burden can only be done 
by taking the taxes into consideration and as well 
as including tax-like financial obligations. In this 
respect, it should be debated whether the prin-
ciple of fair and balanced distribution of the tax 
burden, whose validity for taxes is indisputable, 
includes tax-like financial obligations. This study 
examines the applicability of the principle of fair 
and balanced distribution of tax burden to tax-like 
financial liabilities. 
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GİRİŞ

Anayasanın 73’üncü maddesinde “vergi”, “re-
sim”, “harç” ile “benzeri mali yüküm” adları altın-
da mali yükümlülükler sayılmıştır. Aynı maddede 
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesine 
yer verilmiş ancak bu ilkenin vergi benzeri mali 
yükümlülükler için geçerliliği hususu yoruma açık 
bırakılmıştır. Daha açık bir ifade ile vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağıtımı ilkesinin vergi benzeri 
mali yükümlülükler için de uygulanıp uygulanma-
yacağı sorusunun cevabına Anayasa’nın lafzında 
açık olarak yer verilmemiştir.

Bu çalışma ile vergi yükünün adaletli ve den-
geli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yüküm-
lülüklere uygulanabilirliğinin anayasal dayanakları 
ele alınmıştır. Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi 
kararları ve Anayasa gerekçesi tetkik edilerek, 
vergi benzeri mali yükümlülüklerden kaynaklanan 
yükün dengeli ve adaletli dağıtılmasının Anayasal 
bir gereklilik olup olmadığı hususu açıklığa kavuş-
turulmaya çalışılmıştır.

1. VERGİ YÜKÜ KAVRAMI VE VERGİ YÜKÜNÜN 
ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI İLKESİ

Son elli yılda devletlerin en önemli nitelikle-
rinden biri, sosyal devlet olmayı kabul etmeleri 
olmuştur. Vergi yoluyla gelirin yeniden dağılımı 
bilim adamlarının tartışmalarında kuramsal olarak 
kabul görmüş olduğu gibi, ülkelerin hukuki düzen-
lemeleri içinde de yerini almış bulunmaktadır1. Ni-
tekim T.C. Anayasası’nın 2’nci maddesi, Devletin 
niteliğini “sosyal bir hukuk devleti” olarak vurgu-
ladıktan sonra, 73’üncü maddesinde de “Herkes 
kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre vergi ödemekle yükümlüdür” demekte ve 
“Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, ma-
liye politikasının sosyal amacıdır” diyerek hükü-
metlere direktif vermektedir2.

Piyasa mekanizmasının otomatik olarak oluş-
turduğu gelir ve servet dağılımındaki adaletsiz-

likleri bir dereceye kadar zayıflatmak amacı ile 
vergilemenin bir araç olarak kullanılmasına ilişkin 
Adolph Wagner tarafından ileri sürülen tez malî li-
teratür tarafından kabul edilmese de özellikle ka-
musal sosyal harcamaların giderek artması dola-
yısıyla bilimsel araştırmaların büyük ölçüde ilgisini 
çekmiştir3. 

Wagner, 1890’da yayımlanan kitabında4 ver-
gilemede “sosyal amaç”tan ve bu amacın ger-
çekleştirilmesi için verginin milli gelir ve milli ser-
vetin dağılımını düzeltme işlevine değinmiştir5. 
Wagner’in sadece sosyal ve ahlâkî gerekçelere 
dayandırdığı verginin yeniden gelir dağıtıcı fonk-
siyonu, (verginin sosyal amacı) J.M. Keynes’in 
ortaya attığı teoriden sonra iktisadileştirildi6. J.M. 
Keynes, dünya ekonomisinin geçirmekte olduğu 
bunalımın sebebiyet verdiği koşullarında etkisiyle, 
verginin yeniden gelir dağıtıcı fonksiyonu ile yük-
sek gelirleri azaltıp, düşük gelirleri destekleyerek 
tüketim eğilimi ve efektif talebin arttırılması, böy-
lece istihdam seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini 
ileri sürmüş, konunun toplumsal ve ahlâki boyu-
tundan çok, iktisadi boyutunu dikkate almıştır7. 

Bilindiği üzere piyasa ekonomisi kurallarına 
göre gerçekleşen bir gelir ve servet dağılımı her 
zaman adil olmayacağından verginin sosyal fonk-
siyonu büyük önem arz etmektedir. Bunun için 
devletin gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik-
leri giderme yönünde piyasaya müdahale etmesi 
gerekir. Çünkü adil ve dengeli bir gelir ve servet 
dağılımının gerçekleştirilmesi sosyal devlet anla-
yışının ve sosyal adaletin bir gereği olmaktadır8.

Devlet, yüksek gelir elde edenlerden daha 
yüksek oranda ve daha fazla vergileme yoluyla 
sağladığı gelirlerinin bir kısmını çeşitli kamu har-
camaları ile düşük gelir guruplarına veya hiç geliri 
olmayanlara aktarabilmektedir. Bunun yanında, fi-
nansmanı vergi gelirleriyle karşılanan mal ve hiz-
metleri düşük gelirlilere bedelsiz ya da maliyetinin 
altında satmak suretiyle de gelir dağılımında ada-
let sağlamaya çalışabilir9. Bu ifadeden de anlaşı-

1 M. Kâmil MUTLUER, Erdoğan ÖNER, Ahmet KESİK, (2013). Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul, Ekim, s.230.

2 MUTLUER/ÖNER/KESİK, a.g.e., s.230.

3 TURHAN, Salih; (1998). Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul, s.35, Şerafettin AKSOY, (1998). Kamu Maliyesi, 3.Bası, İstanbul.s.175

4 Wagner’in söz konusu kitabı, Finanzwissenschaft’dır. Bkz. TURHAN, Vergi Teorisi, s s.27, dipnot, 32.

5 OKTAR, Ateş; Vergi Hukuku, İstanbul 2005, s.12.

6 TURHAN, Vergi Teorisi, s.35, AKSOY, Kamu Maliyesi, s.175., OKTAR, a.g.e., s.12.

7 OKTAR, a.g.e., s.12.

8 MUTLUER/ÖNER/KESİK, a.g.e., s.230, AKSOY, Kamu Maliyesi, s.174, ÇELİK (TÜZÜN), (2001). Binnur; Vergilemede Müdahale İlkesi, Ankara, Mayıs, s.37-
38.

9 AKSOY, Kamu Maliyesi, s.174. 
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lacağı üzere gelirin dengeli bir şekilde dağılımının 
gerçekleştirilmesinde, vergi politikası ile harcama 
politikası çok yakın ilişki halindedir10.

Ayrıca, vergi yükünün adil dağılımı için gerekli 
önlemlerin alınması da verginin sosyal amacı ba-
kımından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultu-
da, gelir vergisi sisteminde “en az geçim indirimi” 
veya “genel indirim”, “artan oranlılık” ve emek 
gelirlerinin sermaye gelirlerine nazaran daha hafif 
vergilendirilmesini teşkil eden “ayırma ilkesinin” 
uygulanmasının adil bir vergilemenin ve verginin 
sosyal amacının gerçekleşmesinde önemi büyük-
tür11. ABD, İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi geliş-
miş ülkelerde; en düşük kabul edilen gelir düzeyi-
nin altında gelir elde eden kimselere para yardımı 
yapmak suretiyle asgari geliri garanti eden bir 
teknik ve bir sistem olan “negatif gelir vergisi” ile 
düşük gelirli kimselerin, yaşamalarını devam ettir-
meleri için asgari bir gelir elde etmeleri sağlanma-
sı uygulaması gerçekleştirilmek istenmektedir12. 

Bir vergi sisteminde servet ve servet transferi 
vergilerinin yer almasının en önemli nedeni toplu-
mu oluşturan kişilerin arasında fırsat eşitliği sağla-
maktır. Konuya yönelik en açık örnek veraset ve 
intikal vergisidir13. Günümüzde verginin, gelir sağ-
lama fonksiyonu gibi sosyal ve ekonomik amaçları 
da doğal karşılanmakta ve bir araç olarak oldukça 
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta bugün 
servetlerin vergilendirilmesi konusu üzerinde ıs-
rarla durulmasının nedenini, malî amaçtan daha 
çok sosyal amaç teşkil etmektedir14.

1.1. Vergi Yükü

Devletin egemenlik gücüne dayanarak elde 
ettiği verginin en temel özelliği; herhangi bir karşı-
lığa dayanmadan, bir kamu hizmetine bağlı olmak-
sızın bir takım parasal değerlerin, geri verilmemek 

üzere, kesin biçimde kamu kesimine aktarılması-
dır15. Doğal olarak her vergi; o vergiyi ödeyenlerin, 
devlete olan kanuni borçlarını ifade ettiğinden, bir 
yük olarak karşılayacakları fedakârlıktır16. Vergiler 
harcama gücünün karşılıksız olarak vergi ödeyen-
lerden hükümetlere aktarılmasını sağlar17. 

Bu itibarla, vergi mükellefleri ödediği vergiden 
dolayı gelir kaybına uğrar ve kişisel refahlarında 
bir azalma meydana gelir.

Vergi yükü, belirli bir dönem içinde, devlet ve 
diğer kamu tüzel kişilerine yapılan ödemelerle, bu 
ödemeleri yapan mükelleflerin aynı dönemde-
ki gelirleri arasındaki oransal ilişkidir. Vergi yükü, 
yalnızca belirli bir vergi tutarını değil, aynı zaman-
da vergi ile üzerinden ödendiği gelir ve servet 
arasındaki ilişkiyi de belirlemekte olup, belirli bir 
devre içinde, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri-
ne yapılan ödemeler ile bu ödemeleri yapan mü-
kelleflerin aynı devre içindeki gelirleri arasındaki 
rakamsal ilişkinin belirlenmesi şeklinde ortaya 
çıkmaktadır18. Yük; ödenen vergi ile doğru, ödeme 
gücü ile ters orantılı olarak değişmekte ve ödenen 
vergi arttıkça vergi yükü artmakta, ödeme gücü 
arttıkça da vergi yükü azalmaktadır19.

Vergiler, mal varlığında ya da gelirde bir azal-
ma meydana getirdiği için vergi yükümlüsü üze-
rinde olumsuz etki doğururlar20. Bu etki sübjektif 
ve objektif olmak üzere iki türlüdür. Sübjektif etki, 
verginin birey üzerinde bıraktığı vergi baskısı so-
nucu ortaya çıkan psikolojik bir etki olup ölçülmesi 
mümkün olmamaktadır. Objektif etki ise, kişinin 
geliri ile ödediği vergi tutarı arasındaki ilişkiyi ifade 
ettiği için ekonomik bir değer olarak ölçülebilir21. 
Bireysel planda vergi yükü; vergi yükümlülerinin, 
ödedikleri vergilerin gelirlerine oranını ifade eder. 
Milli ekonomi açısından vergi yükü ise vergi ve 
benzeri kamu gelirlerinin, gayrisafi yurtiçi hasılaya 

10 MUTLUER/ÖNER/KESİK, a.g.e., s.230, 231, 

11 AKSOY, Kamu Maliyesi, s.174, ÇELİK, a.g.e., s.38.

12 AKSOY, Kamu Maliyesi, s.174.

13 ÇELİK, a.g.e., s.38.

14 AKSOY, Kamu Maliyesi, s.174.

15 Özhan ULUATAM, Yaşar METHİBAY, (2001). Vergi Hukuku,5. Baskı, Ankara: İmaj Yayıncılık, s.7.

16 Seyhun DOĞAN, (2002), “Türkiye’de Vergi Yükünün Gelişimi (1980’lerden 2000’e)”, Vergi Dünyası, Sayı: 246, ss.151-161, s.151. 

17 Simon JAMAS, Christopher NOBES, (2009). TheEconomics of Taxation, Fiscal Publications, Birmingham, s.23.

18 Abdurrahman AKDOĞAN, (2014). Kamu Maliyesi (16. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi, s.440.

19 Maliye Bakanlığı APK Araştırmaları; (1986)., Türkiye’de Vergi Yükü, Cilt: XII, Ankara: Maliye Bakanlığı Yayını 1986/275, s.11.

20 Esfender KORKMAZ, (1998). İktisadi Gelişme ve Mali Sistem, İstanbul: Filiz Kitabevi, s.22.

21 Türk Harb-İş Sendikası; (1997). Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü, Ankara: Dosya Yayıncılık, s.24.
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oranını ifade etmektedir22. 

Doktrinde farklı sınıflandırmalar yapılarak, de-
ğişik vergi yükü tanım ve hesaplamalarına ulaşıl-
maktadır. Konumuzu teşkil eden vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin kapsamının 
daha iyi anlaşılabilmesi amacına yönelik olarak 
bazı vergi yükü tanım ve hesaplama yöntemlerine 
değinmekte yarar görüyoruz:

1.1.1. Toplam Vergi Yükü

Makroekonomik bir kavram olan toplam vergi 
yükü; bir ekonomide toplanan tüm vergilerin ve 
benzeri kamu gelirlerinin o ekonomi üzerinde ya-
rattığı yükü ifade eder ve dönem bazında toplam 
vergi gelirlerinin milli gelire oranı olarak anlaşılır23. 
Aşağıdaki formülle gösterilir.

Toplam Vergi Yükü = Toplam Ödenen Vergiler 
/ Gayrisafi Milli Hâsıla

1.1.2. Kişisel Vergi Yükü

Bireysel planda vergi yükü, vergi yükümlüle-
rinin ödedikleri vergilerin gelirlerine olan oranını 
ifade eder.24 Bir başka ifadeyle, kişi başına vergi 
ve benzeri ödemelerin yine kişi başına gayrisafi 
milli hasılaya oranlanması suretiyle kişisel vergi 
yükü kavramına ulaşılır25. Kişisel vergi yükü aşağı-
daki formülle gösterilebilir: 

Kişisel Vergi Yükü = Kişinin Ödediği Toplam 
Vergiler / Kişinin Toplam Geliri

1.1.3. Net (Safi) Vergi Yükü

Net vergi yükü; alınan vergilerden mali yar-
dım ve transfer harcamaları düşüldükten sonra 
kalan kısım ile milli hâsıla arasında ilişki kurulması 
olup, kişiler açısından sağlanan faydanın da dikka-
te alınmasını gerektirmektedir26. Bir başka açıdan 

net vergi yükü; belirli bir dönemde ödenen vergi-
lerden, o dönemde yapılan kamu hizmetlerinden 
sağlanan yararların düşülmesi sonucu elde edilen 
değerin gelire oranı olarak tanımlanabilir27. Bunun 
mali açıdan anlamı; devletin, ancak net vergi yükü 
kadar kişilerin iktisadi kaynakları üzerinde tasar-
ruf yetkisine sahip olduğudur28. Teorik olarak net 
vergi yükü, ödenen vergi ve sağlanan faydanın bir 
fonksiyonudur. Dolayısıyla, elde edilen fayda öde-
nen vergiden az veya çok olabilir. Eğer elde edilen 
fayda, ödenen vergiden fazla ise net vergi yükü 
negatif olur29.

Net vergi yükü, kişisel olarak ve ekonominin 
tamamı için ayrı ayrı ele alınabilir. Kişisel net ver-
gi yükü, bir kimsenin belirli bir dönemde ödediği 
toplam vergilerden, yararlandığı kamu hizmetle-
rinin faydası düşüldüğünde elde edilen sonucun 
gelire oranlanmasıdır. Her ne kadar vergiler kar-
şılıksız olarak ödense de, vergi ödeyenler bir ta-
raftan da kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. 
Ancak, kamu hizmetlerinin faydalarını ölçmek tam 
olarak mümkün olmadığından kişisel bazda net 
vergi yükünün hesaplanması zor ve tartışmalıdır30. 
Ekonominin bütünü açısından net vergi yükü ele 
alındığında ise; bir ülkede, belirli bir dönemde, 
toplanan vergilerin bütününden vergi ile finanse 
edilen transfer, yardım ve buna benzer ödemele-
rin çıkartılmasından sonra kalan kısmın GSMH’ya 
oranlamasıyla hesaplama yapılabilir31.

Net Vergi Yükü = [Dolaylı ve Dolaysız Vergiler 
– (Mali Yardımlar + Transfer Harcamaları)] / Gay-
risafi Milli Hâsıla

Yukarıdaki formülün paydasında yer alan gay-
risafi milli hasıla değişkeni, ülkelerin ekonomik re-
fah düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmesi 
nedeniyle temel bir makro ekonomik gösterge-
dir32.

22 İsmail TÜRK, (1992). Kamu Maliyesi, Ankara: Turhan Kitabevi, s.224.

23 Erdoğan ÖNER, (1986), Kamu Maliyesi, Ankara: Maliye ve Gümrük Bakanlığı A.P.K. Yayın No:1986/282, s.128.

24 İsmail TÜRK, (1998), Maliye Politikası, Ankara: Turhan Kitabevi, s.189.

25 Fazıl AYDIN, (2002), “Vergi Yükü ve Türkiye Açısından İncelenmesi – I”, Yaklaşım, Sayı: 116, ss.68-77, s.70.

26 AKDOĞAN, a.g.e., s.440.

27 Mehmet ARSLAN, (1992), “Vergi Yükü ve Türkiye’deki Durumu”, Vergi Dünyası, Sayı: 135, ss.55-67, s.57.

28 TÜRK, (1998). a.g.e., 71.

29 ARSLAN, a.g.e., s.57.

30 Şule EKİCİ, (1996). “Türkiye’de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, s.33-34.

31 TÜRK, (1992). a.g.e., s.227.

32 Güner KOÇ AYTEKİN, Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırımların Belirleyicilerine Yönelik Bir Model Denemesi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı: 2, Aralık 2011, ss.1-16, s.7.
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1.1.4. Gerçek Vergi Yükü

Gerçek vergi yükü, vergilerin bütün etkile-
rini içine alan geniş bir kavramdır. Gerçek vergi 
yükünde, verginin kişi veya ekonomi üzerindeki 
kayıp veya kazançları toplu olarak değerlendi-
rilmektedir. Kişi için, verginin kişisel gelir ve re-
fah üzerindeki etkisi; ekonomi içinse, verginin 
milli gelir ve toplum refahına etkileri göz önüne 
alınmaktadır33. Vergilerin ekonomide yarattıkla-
rı etkilerden en önemlisi yansıma yoluyla ortaya 
çıkmaktadır. Ekonomik olarak vergilerin yansıması 
kişilerin dolaylı olarak ödedikleri vergi üzerine etki 
etmekte ve vergi ödeme güçlerini değiştirmekte-
dir. Bu nedenle bireysel vergi yükü, vergi yansı-
ması nedeniyle değişmektedir. Verginin ekonomi-
ye dolaylı ve dolaysız tüm etkileri hesap edilerek, 
meydana gelen kayıp ve kazançların birlikte dü-
şünülmesi halinde gerçek vergi yükü kavramına 
varılmış olur34. O halde sadece verginin ekonomik 
etkilerinden biri olan yansıma dikkate alınmak su-
retiyle bireysel gerçek vergi yükü şu şekilde he-
saplanabilir:

Gerçek Vergi Yükü = [(Ödenen Vergiler + Yan-
sıyan Vergi) – (Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Ya-
rar + Yansıtılan Vergi)] / Gelir

Yukarıda vergi yüküne ilişkin tanım ve formül-
lerden de görüleceği üzere vergi yükü hesapla-
malarının “pay” kısmında kural olarak vergiler 
yer almaktadır. Oysa ki, vergi benzeri yükümlü-
lükler de, ödeyen kişiler bakımından aynı etkiyi 
yarattığından, vergi yükü kavramı içinde dikkate 
alınmaları mümkündür. Bilhassa karşılıksız olarak 
alınan vergi benzeri mali yükümlülüklerin bir yük 
oluşturma niteliği vergiler ile benzerdir. Bu ben-
zerlik karşılıksız olarak alınan ve genel bütçeye 
gelir kaydedilen vergi benzeri mali yükümlülükler 
için daha barizdir. Nitekim, sosyal güvenlik katkı 
payları vergiden farklı karakterleri olmakla birlikte, 
ödenmelerinin zorunlu olması nedeniyle uygula-
mada vergi yükü hesaplamalarında dikkate alınır-
lar. Toplam vergi yükü, sosyal güvenlik katkı pay-
ları dâhil veya hariç şekilde hesaplanabilir. Sosyal 
güvenlik katkı payları ve primleri dâhil edilerek 

vergi yükü hesaplanması, farklı ülkelerdeki vergi 
yüklerinin kıyaslanması açısından gereklidir. Sos-
yal güvenlik katkı paylarının ödenme zorunluluğu 
olmakla birlikte, emekli olunduğunda bu ödeme-
lerden fayda sağlanmaktadır. Dolayısı ile bunun 
bir yük teşkil etmeyeceği gerekçesine dayanılarak 
vergi yükü hesaplamalarında dikkate alınmamala-
rı gerektiği yönünde görüşler mevcuttur.

Bu itibarla, ödeme türlerinden hangilerinin 
vergi yükü hesaplamalarına dâhil edileceği ülke-
den ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu ne-
denle vergi yükü ile ilgili uluslararası karşılaştır-
malar yapılırken, vergi yükü hesabına dâhil edilen 
unsurların aynı olup olmadığı önemlidir.

Harçlar kural olarak bir kamu hizmeti karşılı-
ğında yapılan ödemelerdir. Bunlar bir yerde cebri-
dir. Bu hizmetlerden vazgeçmek zor olduğundan, 
harçlar zorunlu hale gelir. Bundan dolayı harçlar 
vergi yükü hesaplarına dâhil edilir35. Bir karşılığa 
dayanmasına rağmen harçların vergi yükü hesap-
lamalarına dahil edilmesinden hareketle karşılığa 
dayalı olarak alınan vergi benzeri mali yüküm-
lülüklerin de vergi yükü hesaplamalarına dahil 
edilmesi gerektiği yönünde bir görüş ileri sürü-
lebilir. Bu durumda karşılıksız alınanların yanı sıra 
bir karşılığa dayanılarak alınan vergi benzeri mali 
yükümlülüklerin de vergi yükü hesaplamalarında 
dikkate alınması gerekecektir.

1.2. Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağı-
lımı İlkesi 

Anayasanın 73’üncü maddesinin ikinci fıkrası-
na göre “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı-
lımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” Bu ilke 
önceki Anayasalarımızda yer almamaktadır. Vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımının bir ilkeden 
çok, sosyal devlet olmanın bir gereği ve amacı ol-
duğu, hukuki açıdan emredici nitelik taşmadığı, bir 
etkinliğe sahip olmadığına ilişkin görüşler de ileri 
sürülmüştür36. Yine bu ilkenin yani vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının 
sosyal amacıdır hükmünün maliye politikasının 
kuramsal olarak sosyal amacı bulunmaması ne-

33 ARSLAN, a.g.e., s.58.

34 Mustafa YUNAR, (1992), “Vergi Yükü ve Türkiye’deki Gelişimi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, s.6.

35 KORKMAZ, a.g.e., s.29)

36 Ersan ÖZ, (2004). Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Ankara, s.71, Birol TERLEMEZ, (2001). 1982 Anayasası’nda Vergileme İlkeleri, 
Yaklaşım, Yıl: 2001 Sayı 4, No: 2558, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001042558.htm , Yücel OĞURLU, (1995). 
Anayasal Vergilendirme ilkeleri Işığında Devletin Vergilendirme Yetkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dalı, İstanbul, , s.117; Aykut TAVŞANCI, (2005). Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 
Anayasası, Vergi Sorunları Dergisi, S.203, Ağustos, s.146), Aksi yönde; Veysi SEVİĞ, (2001). Anayasa Hukuku Açısından Hayat Standardı Esası, Vergi 
Dünyası Dergisi, s.239, Temmuz, http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=2577
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deniyle anlam ifade etmediği görüşü dile getiril-
miştir37. 

Bu ilke Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan 
devletin sosyal devlet olma niteliğinin sonucu-
dur38. İlkeyle, maliye ve vergi politikalarının amaç-
larından birinin sosyal devlet özelliğini gerçek-
leştirme diğer bir ifade ile verginin adil alınması 
yoluyla sosyal adalet, sosyal yarar, iktisadi ve 
sosyal denge oluşturulması olduğu vurgulanmak-
tadır39. Diğer yandan bu ilke vergi ödeme bilincini 
topluma yerleştirilmesinde önemli etkiye sahip-
tir40. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı 
vergilendirmenin sosyal amacı açısından yasama 
organına yön gösterici niteliktedir41. Adaletli ve 
dengeli dağılımının ölçüsü konusunda parlamento 
çoğunluğunun görüşleri ve değer yargıları geçerli 
olacaktır42.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı 
ile malî güce göre vergilendirme ilkesi birbirleri-
ni tamamlayan nitelikte ilkelerdir. Malî güce göre 
vergileme yapıldığında yani kişiler iktidarı ora-
nında adil bir ölçü ile vergilendirildiğinde43, vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı da sağlanır44. 
Adaletli ve dengeli dağılım yapıldığında malî güce 
göre vergilendirme yapılmış olacaktır. 

İlkenin gerçekleştirilmesinde; artan oranlı ver-
gilendirme, zorunlu tüketim mallarından alınan 
vergilerin lüks tüketime göre azaltılması ya da 
kaldırılması, en az geçim indirimi, sakattık indirimi, 
özel indirim ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması 

gibi vergi politikası araçları kullanılmaktadır45. 

2. VERGİ BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Vergi benzeri mali yükümlülüklerin vergi yükü 
tanım ve hesaplamalarına dahil edilip edilemeye-
ceği ve buna bağlı olarak vergi yükünün adaletli 
ve dengeli dağılımı ilkesinin vergilerin yanı sıra 
vergi benzeri mali yükümlülüklere uygulanıp uy-
gulanamayacağı hususu irdelenmeden önce vergi 
benzeri mali yükümlülük kavramının ele alınma-
sında yarar vardır.

Vergi benzeri gelirler ekonomik, sosyal ve 
mesleki nitelikteki kamu veya kamu kurumu ni-
teliğindeki kurumların hizmetleri nedeniyle kendi 
üyelerinden prim, aidat, fon vb. çeşitli adlar altın-
da aldıkları paralardır46. Vergi benzeri mali yüküm-
lülükler, vergiler gibi zora dayalı olarak47 alınan 
ve kamu giderlerinin karşılanmasında kullanılan 
kaynaklardır. Vergi benzeri mali yükümlülükler, 
devletin hükümranlık hakkının kullanılması sonu-
cu elde edilen ve vergilere kıyasla oldukça yeni bir 
kamu geliri türüdür48. Bir yandan kamusal giderle-
ri karşılamak için çoğalan finansman ihtiyacı diğer 
yandan vergiye karşı artan direnç, gittikçe vergi 
dışındaki mali yükümlülükleri kullanma yönün-
de bir eğilim ortaya çıkarmaktadır49. Bazı kamu 
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için yapılması 
zorunlu giderlerin bu hizmetten doğrudan ya da 
dolaylı olarak yararlananlardan sağlanmasının 
toplumsal adalet açısından taşıdığı önem de vergi 
benzeri mali yükümlülüklerin konulmasında etkili 
olmuştur50.

37 Ömer Faruk BATIREL, (2000). Türk Vergilemesinin Çağdaşlığına Uymayanlar, Ekim, s.230.  http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=2739

38 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, (2007). Vergi Hukuku, 14.Bası, Ankara, s.52, TAVŞANCI, Vergilendirme Yetkisi., a.g.m., s.146, Erdal SÖN-
MEZ, Garip AYAZ, (1999). Vergi Yargısı, Ankara: Oluş Yayıncılık, Şubat, s.53, TERLEMEZ, a.g.m.,  http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.
asp?file_name=2001042558.htm

39 Selim KANETİ, (1989). Vergi Hukuku, 2.Basım, İstanbul, , s.117, TAVŞANCI, Vergilendirme Yetkisi., a.g.m., s.146), SÖNMEZ/AYAZ, a.g.e., s.53, TERLEMEZ, 
a.g.m.,  http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001042558.htm

40 ÖZ, Türk Vergi Sistemi, a.g.e., s.71,

41 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s.52, Akif ERGİNAY, (1983). Yeni Anayasamızın Mali Hükümleri, Prof.Dr. Fadıl Sur’un Anısına Armağan, A.Ü. SBF Yayın 
No:522, Ankara, 116, ÖZ, Türk Vergi Sistemi, a.g.e., s.71. 

42 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s.52,

43 Saffet R. İRTENK, (1965). Maliye Dersleri, İzmir, s.116, (Naklen; ÖZ, Türk Vergi Sistemi, a.g.e., s.71,)

44 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, a.g.e., s.52, Veysi SEVİĞ, (2001). Anayasa Hukuku Açısından Hayat Standardı Esası, Vergi Dünyası Dergisi, s.239, Temmuz, 
http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=2577

45 ÖZ, Türk Vergi Sistemi, a.g.e., s.71, TERLEMEZ, a.g.m.,   http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001042558.htm,

46 Metin ERDEM, Doğan ŞENYÜZ, İsmail TATLIOĞLU, (2017). Kamu Maliyesi, 14. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, s. 103.

47 M. Kâmil MUTLUER, Erdoğan ÖNER, Ahmet KESİK, (2013). Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi (3. Baskı), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 186. 

48 Halil NADAROĞLU, (1996). Kamu Maliyesi (9. Baskı). İstanbul: Beta, 201.

49 Funda BAŞARAN, (1998). “Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:118, 114.

50 İlhami ÖZTÜRK, Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016, s.80-81. 
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Vergi benzeri mali yükümlülükler cebri ve ya-
sal bir ödeme olması, para şeklinde, gerçek ve 
tüzel kişilerden alınması yönleriyle vergiye ben-
zemekte ancak bazı durumlarda bir karşılığa da-
yanması nedeniyle de vergiden ayrılan bir nite-
lik taşımaktadır51. Vergi, bir kamu tüzel kişisi olan 
devletin egemenlik hakkı dolayısıyla tek taraflı 
iradesi ile ihdas ettiği parasal bir yükümlülüktür52. 
Vergi benzeri mali yükümlülükler açısından karşı-
lıksızlık ilkesinin vergide olduğu gibi her zaman bu 
derece katı bir şekilde uygulanması söz konusu 
değildir. Vergi benzeri mali yükümler karşılığında 
bu ödemenin yapıldığı kurum tarafından sağlanan 
bir yarar, verilen bir izin, bir lisans ya da bir hiz-
met söz konusu olabilir. Buna karşılık, bazı vergi 
benzeri mali yükümlülüklerde de, vergilere benzer 
şekilde, dolaylı ya da dolaysız bir karşılık bulun-
mamaktadır53. 

Bu sebeple, vergi benzeri mali yükümlülükle-
rin bir karşılığa dayanıp dayanmaması hukuki ni-
teliklerinin tayininde tek başına belirleyici değildir.

Vergiler bütçede yer aldıklarından “adem-i 
tahsis ilkesi”54 gereğince tahsil edilirler, belli bir 
amacın gerçekleşmesi için tahsil edilen vergi ben-
zeri gelirlerde ise “tahsis ilkesi” geçerlidir. Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, ödeme gücü-
ne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ben-
zeri mali yükümler ise bir teşekkül lehine olarak 
ve teşekkülün gördüğü hizmetler karşılığında ya 
mensuplarından ya da teşekkülün hizmetlerinden 
yararlananlardan alınırlar55.

Doktrinde, verginin bütçe kanununda yer 
almışsa uygulanacağı, vergi benzeri mali yü-
kümlülüklerde ise yasama organının ilgili kamu 
kuruluşuna gelir toplaması için yetki devrinde bu-
lunmasının yeterli olduğu, bu durumda ilgili kuru-
luşun, ayrıca vergide olduğu gibi her yıl yinelenen 
bir şart tasarrufa gerek olmaksızın gelirleri top-
layacağı belirtilmiş olup bu husus vergi ile vergi 
benzeri mali yükümlülükler arasındaki farklardan 
biri olarak gösterilmiştir56. 

Anayasa Mahkemesi bir ödemenin vergi ben-
zeri mali yüküm olarak nitelendirilmesinde, önce-
likle, bu yükümün bir kamu hizmetinin ifası nede-
niyle ortaya çıkan kamu giderinin finansmanında 
kullanılması kriterini esas almıştır57. Vergi benzeri 
mali yükümler, kendilerine kanunla verilen kamu 
görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kamu 
kurumları tarafından tahsil edilebilecektir58. Bir 
ödemenin mali yüküm sayılabilmesi için “zorun-
luluk” unsuru taşıması gerekmekte olup59 vergi 
benzeri mali yükümlülükler vergiler gibi zorunlu-
luk niteliği taşırlar. Vergi yasaları dışında bir yasa 
ile düzenlenmiş olma ve vergi gelirlerinden farklı 
olarak yalnız belli hizmetler için kullanılmasının 
öngörülmesi de vergi benzeri mali yükümleri di-
ğer mali yükümlerden ayırmaktadır60. Anayasa 
Mahkemesi benzeri mali yükümlülüğü vergi, re-
sim ve harçtan ayıran bir diğer özellik olarak genel 
bütçe içinde yer almama niteliğini belirlemiştir61. 
Bir mali yükümün adına, düzenlendiği kanun ile 
“ücret” denilmiş olması tek başına vergi benzeri 

51 AKDOĞAN a.g.e., s.112.

52 NADAROĞLU, a.g.e., s.193.

53 Gelir vergisi ve kurumlar vergisi yükümlülerinin savunma sanayi destekleme fonuna ödemiş oldukları yükümlülükler bir karşılık esasına dayanma-
maktadır. Çünkü Savunma Sanayini Geliştirme ve Destekleme İdaresinin hizmetlerinden sadece fona ödeme yapanlar değil, herkes yararlanmaktadır. 
Bu idarenin gördüğü hizmetin faydası toplumun tümüne yayılmaktadır. Bunun gibi, tanıtma fonunun Türk kültür varlığının yayılması amacıyla kullanıl-
masında fon harcamalarını finanse edenlerin yanı sıra toplumun diğer bireyleri de bu hizmetten yararlanır (Nami ÇAĞAN, (1986). Anayasa Yönünden 
Fonlar, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt:3, 114). 

54 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçe ilkeleri” başlığını taşıyan 13’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca belirli gelirlerin belirli 
giderlere tahsis edilmemesi esastır.

55 Nihat EDİZDOĞAN, Özhan ÇETİNKAYA, Erhan GÜMÜŞ, (2013). Kamu Maliyesi (5. Baskı). Bursa: Ekin, 347.

56 Nurettin BİLİCİ, Adem BİLİCİ, (2011). Kamu Maliyesi, Ankara: Seçkin, 131.

57 Anayasa Mahkemesi’nin 26.10.1965 tarih ve E.1965/25, K.1965/57 sayılı kararı.

58 Anayasa Mahkemesi’nin 26.12.1972 tarih ve E.1972/40, K.1972/61 sayılı; 29.11.1977 tarih ve E.1977/109, K.1977/131 sayılı ile 27.1.1981 tarih E.1980/27, 
K.1981/9 sayılı kararları.

59 Anayasa Mahkemesi’nin 24.3.1970 tarih ve E.1969/65, K.1970/16 sayılı; 27.1.1981 tarih ve E.1980/27, K.1981/9 sayılı ile 19.4.1988 tarih ve E.1987/16, 
K.1988/8 sayılı kararları.

60 Anayasa Mahkemesi’nin 16.9.1998 gün ve E.1997/62, K.1998/52 sayılı kararı.

61 Anayasa Mahkemesi’nin 27.9.2012 tarih ve E.2011/16, K.2012/129 sayılı kararı. Anayasa Mahkemesi’nin vergi benzeri mali yükümlülükler için belirlediği 
“genel bütçe” dışında yer alma kriterine rağmen 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca 
alınan sisteme giriş payı; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca alınan giriş aidatları ve yıllık aidatlar, 
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca alınan yetkilendirme ücretleri, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13’üncü maddesi uya-
rınca alınan ruhsat bedelinin %70’i ile 14’üncü maddesi uyarınca alınan madenden devlet hakkının %50’si gibi çeşitli vergi benzeri mali yükümlülüklerin 
genel bütçeye gelir kaydedildiğini hatırlatmakta yarar vardır.
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mali yükümlülük olarak nitelendirilmesine engel 
olmaz62. Burada yüküme verilen addan ziyade bu 
yükümün gerçek mahiyeti önemlidir63. Kamu gü-
cüne değil de iki taraf arasında özel hukuk ilişki-
si içinde yapılan sözleşmeye dayanılarak yapılan 
ödemeler vergi benzeri mali yüküm olarak nite-
lendirilemez64. 

Ücret, aidat, kesenek, harç, katılma payı, fon 
payı, katkı payı gibi adları ne olursa olsun para-
sal yükümlülük ya da ödemelerin Anayasa›nın 
73›üncü maddesi kapsamında mali yükümlülük 
sayılabilmesi için; ödemenin kamu gideri niteliğin-
de bir harcama gerektiren kamu hizmeti karşılığı 
olması, tek taraflı irade ile salınması, kamu gücüne 
dayanması, zorunlu olması, gerektiğinde hukuki 
yolla tahsili, devlet tüzel kişiliği, kamu tüzel kişiliği 
ya da kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşla-
rına yapılması ve bir yasaya dayanması gerekir65. 
Ücret adı altında alınan bir paranın, maliyet-kâr 
esasına göre belirlenmemesi durumunda vergi 
benzeri mali yüküm niteliğinde olduğu açıktır. Bu 
ödemenin tarifeye bağlanması ve adına ücret de-
nilmiş olması onun bu niteliğini etkilemez66.

3. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VERGİ BENZERİ 
MALİ YÜKÜMLERİN VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ 
VE DENGELİ DAĞILIMI İLKESİ KAPSAMINDA İN-
CELENMESİNE İLİŞKİN KARARLARI

Anayasa Mahkemesi’nin vergi benzeri mali 
yükümlülük niteliğindeki ödemelerin vergi yükü-
nün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi kapsamında 
inceleme ve değerlendirmesine ilişkin kararları 
aşağıda yer almaktadır.

Bu kararlardan da görüleceği üzere Anayasa 
Mahkemesi Anayasa’nın 73’üncü maddesinde yer 
verilen, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılı-

mı ilkesini sadece vergiler için değil vergi benzeri 
mali yükümlülükler için de geçerli kabul etmiştir. 
Daha açık bir ifade ile bir vergi benzeri mali yü-
kümlülükten doğan yükün adaletli ve dengeli da-
ğıtılıp dağıtılmadığı Anayasa Yargısı denetimine 
tabi tutulmuştur.

3.1. Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinden 
Elde Edilen Gelirin Aylık Gayrisafi Tutarı Üze-
rinden Alınacak Devlet Payına İlişkin Karar

4745 sayılı Kanun’un67 7’nci maddesiy-
le 10.8.1993 günlü, 491 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname’ye eklenen Ek Madde 8’in68 
Anayasa’nın 6, 87, 88, 91 ve 161’inci maddeleri-
ne aykırılığı iddiasıyla açılan davada Mahkeme; 
“İdareden alınan izin çerçevesinde yürütülen kı-
lavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden elde edilen 
gelirin aylık gayri safi tutarının belli bir yüzdesinin 
Devlet payı olarak alınması şeklindeki itiraz konu-
su kuralla öngörülen yükümlülük, vergi kavramı 
ile birebir örtüşmeyen, bir izne dayalı faaliyetten 
alınması nedeniyle resme, genel bütçeli idare say-
manlıklarınca tahsil edilerek yarısının genel kamu 
hizmetleri için kullanılması ve diğer yarısının da 
kendisi de genel bütçeli idare olan Denizcilik Müs-
teşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren Denizcilik 
Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi’ne aktarıl-
ması nedeniyle de vergiye benzemektedir. Kamu 
gücüne dayalı olarak, tek taraflı bir iradeyle ve 
gereğinde zorla alınan söz konusu pay, belirtilen 
özellikleriyle ‘benzeri malî yükümlülük’ kavramı 
içinde değerlendirilebilecek bir kamu geliri niteli-
ği taşımaktadır.” yönünde tesis edilen hükümle, 69 
kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden elde edilen 
gelirin aylık gayri safi tutarının belli bir yüzdesi-
nin Devlet payı olarak alınması “vergi benzeri mali 
yüküm” olarak nitelendirilmiştir70.

62 Anayasa Mahkemesi’nin 31.3.1987 tarih ve E.1986/20, K.1987/9 sayılı kararı.

63 Anayasa Mahkemesi’nin 31.3.1987 tarih ve E.1986/20, K.1987/9 sayılı ile 3.4.2013 tarih ve E.2011/142, K.2013/52 sayılı kararları.

64 Anayasa Mahkemesi’nin 14.2.1991 tarih ve E.1990/18, K.1991/4 sayılı kararı.

65 Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarih ve E.2006/111, K.2006/112 sayılı; 26.12.2003 tarih ve E.2000/8, K.2003/104 sayılı ile 14.2.1991 tarih ve 
E.1990/18, K.1991/4 sayılı kararları.

66 Anayasa Mahkemesi’nin 31.3.1987 tarih ve E.1986/20, K.1987/9 sayılı kararı.

67 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 4745, Kabul Tarihi: 7.2.2002, R.G.: 21.02.2002 - 24678

68 “EK MADDE 8. — Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurum ve özel kuruluşların, elde ettikleri aylık gayrisafi hasılattan % 6,5 
oranında pay alınır. Bu tutarın % 10’a kadar artırılmasına veya % 3’e kadar indirilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu pay, en geç tahsil edildiği ayı 
takip eden ay sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır. Yatırılan miktarın yarısı Denizcilik Müsteşarlığının merkez ve taşra birimlerinin faaliyetlerinin 
gerektirdiği her türlü harcamada (personel harcamaları hariç) kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesine aktarılır.

69 Anayasa Mahkemesi’nin 7.4.2004 tarih ve E.2003/11, K.2004/49 sayılı kararı. 

70 Anayasa Mahkemesi 1.4.2004 tarih ve E.2003/9, K.2004/47 sayılı kararında da kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden elde edilen gelirin aylık gayri safi 
tutarının belli bir yüzdesi olarak alınan Devlet payını vergi benzeri mali yükümlülük olarak nitelendirmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2002 tarih 
ve E.2001/412, K.2002/95 sayılı kararında ise kılavuzluk ve römorkaj hizmeti vermekte olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların bu hizmetlerinden 
elde ettikleri aylık gayrisafi hasılattan alınan Hazine payı, türü belirtilmemekle birlikte, Anayasa’nın 73’üncü maddesi kapsamında bir mali yükümlülük 
olarak nitelendirilmiştir. 
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Kararda, “Ayrıca söz konusu payın belli bir 
hizmet karşılığında alındığı ve bunu ödeyen fir-
maların aynı alanda hizmet vermeleri nedeniyle 
gayrisafi hasılatı oluşturan girdileri ile harcamala-
rını etkileyen faaliyetleri arasında temelde büyük 
farklılıklar bulunmadığı gözetildiğinde, gayrisafi 
hasılat ölçütünün esas alınmasının mükellefler 
arasında mali yükün adaletli ve dengeli dağılımı-
na engel olmadığı, bu bağlamda eşitliği bozmadığı 
sonucuna varılmıştır. Kaldı ki, 193 sayılı Gelir Vergi-
si Kanunu’nun 40’ncı maddesinde, işletme ile ilgili 
olmak şartıyla ödenmiş olan vergi, resim ve harç-
ların o yılki safi kazancın tesbit edilmesinde gider 
olarak indirilmesi öngörülmüş olduğundan mali 
gücün gözetilmediği savı da dayanıksız kalmakta-
dır. Bu nedenle yasakoyucunun düzenleme yet-
kisini gayrisafi hasılatı esas alarak kullanmasında 
Anayasa’nın 2, 10 ve 73’üncü maddelerine aykırı-
lık yoktur.” denilmek suretiyle vergi benzeri mali 
yükümlülük niteliğinde olduğuna hükmedilen bir 
ödemenin “adaletli ve dengeli dağılım”a uygunluk 
denetimi yapılmıştır. Bu itibarla, Yüksek Mahkeme 
Anayasa’nın 73’üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılı-
mı” amacını üçüncü ve dördüncü fıkrada yer alan 
vergi benzeri mali yükümlere de teşmil etmiştir71.

Karara konu hükmü, itiraz yoluna başvurmak 
suretiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Danıştay 
Onuncu Dairesi de başvuru kararında; Anayasa’nın 
73’üncü maddesindeki verginin adaletli ve dengeli 
dağılımı ilkesinin vergiler için olduğu gibi tüm mali 
yükümler açısından da aynı şekilde ele alınması 
gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

3.2. Jeotermal Kaynaklardan Elde Edilen Akış-
kanı Kullanan Tesislerin Yıllık Gayrisafi Hası-
latları Üzerinden Alınan İdare Payına İlişkin 
Karar

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mi-
neralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “İdare 

payı: Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kulla-
nıldığı tesislerin gayrisafi hasılatının %1’i tutarında 
idare payı, her yıl Haziran ayı sonuna kadar idare-
ye ödenir. Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare ta-
rafından, kaynağın bulunduğu belediye veya köy 
tüzel kişiliğine bir ay içerisinde ödenir” hükmünün 
Anayasa’nın 2, 10 ve 73’üncü maddelerine aykırı-
lığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilen 
davada; mahkeme72 “İtiraz konusu kuralda düzen-
lenen idare payının, ilgililerin, il özel idaresince ve-
rilen izne istinaden Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan jeotermal kaynaklardan elde edi-
len akışkanı (su, gaz ve buharı) kullanmak suretiy-
le yürüttükleri ticari faaliyet kapsamında alındığı 
anlaşılmaktadır. İdare payı, idarece verilen ruhsat 
(izin) çerçevesinde yürütülen bir faaliyet kapsa-
mında alınan mali bir yükümlülük olması itibarıyla 
resme benzemektedir. Buna karşılık idare payının, 
faaliyetin sonucunda elde edilen yıllık gayrisa-
fi hâsılat üzerinden alınması yönüyle de vergiye 
benzediği ifade edilebilir. Dolayısıyla, kamu gücü-
ne dayalı olarak, tek taraflı bir iradeyle ve gere-
ğinde zorla alınan söz konusu pay, belirtilen özel-
likleriyle ‘benzeri malî yükümlülük’ kavramı içinde 
değerlendirilebilecek bir kamu geliri niteliği taşı-
maktadır” denilmek suretiyle “vergi benzeri mali 
yükümlülük” olarak nitelendirilen idare payının, 
Anayasal vergilendirme ilkelerine uygunluğu hu-
susu irdelenmiş ve “Anayasa’nın 73’üncü madde-
sinin ikinci fıkrasında ise vergi yükünün adaletli ve 
dengeli bir biçimde dağılımı öngörülmüştür. Ver-
gilendirilecek alanların seçimi ve vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı için yükümlülerin ki-
şisel durumlarının kanunlarda gözetilmesi gerekir. 
Sermaye iratlarının ücretlere göre farklı vergilen-
dirilmesi, en az geçim indirimi, artan oranlı vergi-
lendirme, çeşitli istisna ve muafiyet uygulamala-
rı, vergi yükünün adalete uygun dağılımı ile mali 
güce göre vergilendirmenin araçlarıdır. Jeotermal 
kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufunda olup 
tüm toplumun ortak malı niteliğindedir. Kanun ko-
yucu, jeotermal kaynaklarının işletilmesini il özel 

71 Anılan karara ilişkin azlık oyunda, “Anayasa’nın 2’nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu başlıca 
koşul sayan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, 
Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, hukuk güvenliği sağlayan, 
yargı denetimine açık, yasaların üstünde Anayasa’nın ve yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir. 
Anayasa’nın Vergi Ödevi başlıklı 73’üncü maddesinde de vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin konulması değiştirilmesi ve kaldırılmasında 
hukuk devletinde uyulması gereken ilkeler belirlenmiştir... Anayasa’nın 73’üncü maddesinin birinci fıkrasında herkesin mali gücüne göre vergi öde-
mekle yükümlü olduğu kuralı, kamu alacağının tesbiti ve tahsilini yasakoyucunun mutlak takdirine bırakmayan, hukuk devletinin gereklerine uyulması 
amacını sağlamaya yönelik adil bir ölçüttür. Kuralın 73’üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş olması aynı madde kapsamındaki diğer kamu ala-
caklarının bu kuralın dışında kaldığı anlamına gelmez. O halde değinilen madde kapsamında mali yük olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla belirlenen 
pay’ın da mali güce göre alınması Anayasa’nın 2’nci ve 73’üncü maddesi gereğidir.” yönünde görüş bildirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 1.4.2004 
tarih ve 2003/9, K. 2004/47 sayılı kararına ilişkin yazılan azlık oyu da benzer gerekçeye dayanmaktadır. Buna göre, Anayasa’nın 73’üncü maddesinin 
birinci fıkrasında düzenlenmiş olan “mali güce göre ödeme” kuralı aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen vergi dışındaki “resim”, 
“harç” ve “benzeri mali yükümlülükler” için de uygulanmalıdır. Bu görüşten hareketle, Anayasa’nın 73’üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş 
olan “vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı” ilkesinin aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen vergi, resim, harç benzeri mali 
yükümlülükler için de geçerli olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür.

72 Anayasa Mahkemesi’nin, 31.10.2013 tarih ve E.2013/41, K.2013/124, (R.G. Tarih-Sayı: 28.12.2013-28865)
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idarelerinin sorumluluğuna bırakmış ve bunların, il 
özel idaresinden alınacak ruhsat karşılığında özel 
kişilerce işletilmesine imkân tanımıştır. Özel kişi-
lere verilen işletme hakkı karşılığında, bunlardan 
idare payı adı altında mali yükümlülük alınması ön-
görülerek, topluma ait olan jeotermal kaynakları 
işletme ayrıcalığına kavuşan kişilerin, bu faaliyet-
lerinden elde ettikleri kişisel yararın, vergilendir-
me yoluyla topluma pay edilmesinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Jeotermal kaynakları işletme hak-
kını elde edenler, kaynaktan sağladıkları akışkanın 
kullanımıyla ilgili herhangi bir sınırlamaya tabi de-
ğillerdir. Bu konuda bütün işletenlerin aynı imkân 
ve fırsata sahip oldukları açıktır. Bir işletmede ne 
kadar akışkan kullanılacağı, idarenin herhangi bir 
kısıtlamasına ve müdahalesine bağlı olmaksızın, 
işletmenin büyüklüğü dikkate alınarak işletme sa-
hibinin tasarrufundadır. Kanun koyucu, sektörün 
bu niteliğini dikkate alarak, kullanılan akışkanın 
miktarına göre değil, akışkan kullanılmak suretiy-
le yürütülen faaliyet sonucu elde edilen hâsılata 
göre bir mali yükümlülük öngörmüştür. Bu suret-
le idare payı, mali güç esasına dayanan mali yü-
kümlülüklere yaklaştırılmıştır. Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan jeotermal kaynakları, 
idarece verilen izne istinaden işleten kişinin mali 
yükümlülük olarak idareye ödeyeceği karşılığın, 
akışkanın kullanım oranına göre belirlenmesi ana-
yasal bir zorunluluk değildir. Ruhsata tabi olan fa-
aliyet karşılığında, faaliyette bulunandan alınması 
gereken mali yükümlülüğün vergiye yaklaştırıla-
rak, mali güç esasına göre belirlenmesinin öngö-
rülmesi kanun koyucunun takdirindedir. Kullanılan 
akışkan miktarı ile elde edilen hâsılat arasında 
doğru bir orantının bulunduğu ve istisnai durumlar 
dışında işletmenin büyüklüğüne paralel olarak kul-
lanılan akışkan miktarı arttıkça, gayrisafi hâsılatın 
da aynı oranda artacağı tabiidir. İstisnaen, bazı iş-
letmelerce kullanılan akışkan miktarı az olmasına 
rağmen, uygulanan satış ve pazarlama politikası-
na bağlı olarak elde edilen hâsılatın diğer işletme-
lere nazaran fazla olması mümkündür. Ancak bu 
durumda dahi, elde edilen hâsılatın fazla olması-
nın, kullanılan akışkan miktarından tamamen ba-
ğımsız olduğu düşünülemez. İşletmenin elde ettiği 
hâsılatın bütününde, akışkan kullanımının oluştur-
duğu ticari avantajın etkisinin bulunduğu gözardı 
edilmemelidir. Kaldı ki, itiraz konusu kuralda, idare 
payı matrahının tespitinde, akışkanın fiilen kulla-
nıldığı tesiste elde edilen hâsılatın esas alınması 
öngörülmüş olup mükellefin diğer işletmelerinde 
elde edilen hâsılatın dikkate alınması söz konusu 
değildir. Bu durumda, idare payının, faaliyetin so-

nucunda elde edilen hâsılat üzerinden alınmasının 
öngörülmesinde, sosyal devlet ve vergilendirme-
de eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı bir yön bulun-
mamaktadır.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, bu karar ile vergi benze-
ri mali yükümlülük olarak nitelendirmiş olduğu bir 
ödemenin adaletli ve dengeli dağılım ilkesine uy-
gunluğunu Anayasa Yargısı denetimi kapsamında 
ele almıştır.

3.3. Gelir ve Kurumlar Vergisi Üzerinden He-
saplanan Fon Payına İlişkin Karar

4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun’un geçici 1’inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “... bu kazanç ve iratlara 
ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde öde-
nen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz” 
hükmünün, Anayasa’nın 10’uncu ve 73’üncü mad-
delerine aykırılığı savıyla iptali istenilen davada, 
“Gelir ve kurumlar vergileri üzerinden belirli bir 
oranda hesaplanan fon payı hukuksal niteliğiyle 
Anayasa’nın 73’üncü maddesi kapsamında vergi 
benzeri bir mali yükümlülüktür. Anayasa’da ver-
gilendirmeye ilişkin temel ilkelerin fon payı uygu-
laması için de gözetilmesi zorunludur... Bu şekil-
de 2003 yılında tevkif suretiyle fon payı ödeyen 
mükellefler aleyhine vergi yükü ağırlaştırılarak 
aynı vergilendirme dönemlerinde tevkifata tabi 
gelir elde etmiş mükellefler ile tevkifata tabi gelir 
elde etmemiş mükellefler arasında vergi yükü-
nün dağılımında adalet ve denge bozulmuş ve 
Anayasa’nın 73’üncü maddesinde yer alan “her-
kesin mali gücüne göre vergi ödemesi” ile “vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı” ilkelerine 
aykırılık oluşmuştur.” denilmek suretiyle karar 
konusu fon payının niteliği itibariyle vergi benzeri 
mali yükümlülük olduğu ve Anayasa’da yer alan 
vergilendirmeye ilişkin temel ilkelerin vergi ben-
zeri mali yükümlülük niteliğindeki fon payı uygu-
laması için gözetilmesinin zorunlu olduğu oybirliği 
ile hüküm altına alınmıştır73.

Karar ile vergi benzeri mali yükümlülük nite-
liğindeki fon payının adaletli ve dengeli dağılım 
ilkesine uygunluğu denetime tabi tutulmuştur.

4. VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ 
DAĞILIMI İLKESİNİN VERGİ BENZERİ MALİ YÜ-
KÜMLÜLÜKLERE UYGULANABİLİRLİĞİ

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı il-
kesinin kapsamına dahil olan mali yükümlülüklerin 

73 Anayasa Mahkemesi’nin 20.3.2008 tarih ve E.2004/94, K.2008/83 sayılı kararı.
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neler olduğu, vergi dışındaki mali yükümlülüklerin 
bu kapsama dahil olup olmadığı hususu tartışma-
ları önleyecek bir şekilde Anayasa’da açık bir hük-
me bağlanmamıştır.

Anayasa’nın 73’üncü maddesinin üçüncü fık-
rasında “Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî 
yükümler ancak kanunla konulur” ifadesiyle hü-
küm altına alınan Anayasal “kanunilik ilkesi” ver-
gilerin yanı sıra vergi benzeri mali yükümlülükler 
için de geçerlidir. Buna karşılık, madde lafzından 
hareketle aynı maddenin ikinci fıkrasındaki “ver-
gi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı” ilkesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer verilen vergi 
benzeri mali yükümlülükler için de geçerli oldu-
ğunu söylemek yorum gerektirmektedir. Üstelik 
vergiden farklı olarak resim ve harçlarda olduğu 
gibi benzeri mali yükümler için kural olarak “kar-
şılıklılık ilkesi” ve “yararlanma ilkelerinin” varlığı 
nedeniyle bu yükümler için bir yükten bahsetme-
nin söz konusu olmadığı ya da bu külfetten sağ-
lanan yararın düşülmesinden sonra kalan kısmın 
bir yük oluşturacağının ileri sürülmesi de bir takım 
haklı gerekçelere dayandırılabilir. Üstelik öğretide 
ağırlıklı görüş, vergi yükü hesaplamalarına harç ve 
resim gibi yararlanma esaslı yükümlerin dahil edil-
memesi yönündedir.

Ancak, Anayasa Mahkemesi yukarıda yer ve-
rilen kararlardan da görüleceği üzere Anayasal bir 
ilke olan “vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı-
lımı ilkesi”ni vergi benzeri mali yükümler için de 
geçerli saymış ve söz konusu mali yükümlülükleri 
bu ilkeye uygunluk açısından denetime tabi tut-
muştur. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı-
nı maliye politikasının74 amacı olarak gösteren 
Anayasa’nın 73’üncü maddesinin ikinci fıkrası hük-
münün hangi mali yükümlülükleri kapsadığı açık 
değildir. Anılan fıkranın lafzından hareketle “ver-
gi yükü” ibaresinin sadece “vergiler” için geçerli 
olduğu sonucuna varmak mümkündür. 73’üncü 
maddenin ikinci fıkrasında üçüncü ve dördüncü 
fıkralardan farklı olarak “benzeri mali yükümlülük” 
ibaresine yer verilmemiş olması da buna dayanak 
gösterilebilir. Bir başka ifade ile vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımına ilişkin ilkenin yer al-
dığı ikinci fıkrada da benzeri mali yükümlülük iba-
resi yer almaz. İkinci fıkrada değinilmeyen benzeri 
mali yükümlülüklere üçüncü ve dördüncü fıkrada 

yer verilmiştir. Bu itibarla vergi yükünün adaletli 
ve dengeli dağılımı anayasal vergileme ilkesinin 
düzenlendiği ikinci fıkrada vergi benzeri mali yü-
kümlülük ibaresine yer verilmemiş olmasına da-
yanılarak, bu ilkenin sadece vergiler için geçerli 
olacağının, vergi benzeri mali yükümlülükler için 
ise geçerli olamayacağının ileri sürülmesi anılan 
madde lafzı itibarıyla hukuken muteberdir.

Öğretide; Anayasa›nın 73›üncü maddesi laf-
zından hareketle aynı maddenin ikinci fıkrasında 
düzenlenen vergi yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı ilkelerinin üçüncü ve dördüncü fıkralar-
da düzenlenen vergi benzeri mali yükümlülükler 
için geçerli olmadığı, vergiden farklı olarak resim, 
harç ve benzeri mali yükümler için kural olarak 
karşılıklılık ilkesi ve yararlanma ilkelerinin varlığı 
nedeniyle bu yükümler için vergi yükünün adaletli 
ve dengeli dağılımı ilkesinin aranmayacağı görüşü 
yaygındır. Nitekim öğretide yaygın olarak kabul 
görmüş olan “vergi yükü” tanım ve hesaplamaları 
da vergi benzeri mali yükümlülükleri kapsamaz. 
Buna rağmen yukarıda belirtildiği üzere Anayasa 
Mahkemesi vergi benzeri mali yükümlülük nite-
liğindeki bir çok ödemeyi vergi yükünün adaletli 
ve dengeli dağılımı ilkesine uygunluk yönünden 
incelemiştir. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi kararların-
dan hareketle anayasal vergileme ilkelerinden 
birisi olan vergi yükünün adaletli ve dengeli da-
ğılımı ilkesinin vergiler dışında kalan benzeri mali 
yükümlülükler için de geçerli olacağını söylemek 
mümkündür. Daha açık bir ifadeyle, vergi yükü-
nün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi vergi ben-
zeri mali yükümlülükler için de geçerlidir. Bizce de 
Anayasa Mahkemesi’nin bu tutumu Anayasa’nın 
bütünü göz önüne alındığında Anayasa’nın lafzı ve 
ruhuyla uyumludur. 

Bir an için “vergi yükünün adaletli ve denge-
li dağılımı ilkesi”nin Anayasa’nın 73’ncü madde 
metninde yazılı olmadığı veya madde metninden 
çıkarıldığı varsayılsa bile, bu kez vergi ödevi konu-
sunda özel düzenleme niteliğindeki Anayasa’nın 
ilgili diğer hükümleri devreye girecektir. 

Malî güce göre vergileme ilkesi, vergide eşitlik 
ilkesi aracılığıyla hukuk devletinin vergilendirme 
alanındaki uzantısı ve aynı zamanda, verginin adil 
dağılımı ilkesi ile birlikte sosyal devlet ilkesinin 

74 Türkiyede 2000’li yılların başından itibaren uygulanan yapısal dönüşüm ve ekonomi politikaları ile olumlu yönde gelişmeler yaşanmıştır (Güner KOÇ 
AYTEKİN, “Güney Kore’nin İhracata Dayalı Büyüme Modeli Kapsamında 2023 Türkiye İhracat Stratejisi”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, 2015, ss.63-86, s. 83). Ekonomi politikaları ile uyumlu olarak sürdürülen maliye politikasının da orta ve uzun vadede sağlanan 
ekonomik istikrar üzerinde etkisi açıktır. Söz konusu maliye politikası, vergi yükünü adaletli ve dengeli dağılımı amacına hizmet ettiği ölçüde ekonomik 
büyümenin yanında gelir dağılımında adaletin sağlanması hedefine de yaklaşılacaktır.
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vergilendirme alanındaki yansıması olarak algılan-
maktadır71. Malî güce göre vergilendirme, sosyal 
devletin vergi adaleti ile ilgili bir ilkesidir72. Bu ne-
denle adaletli ve dengeli dağılım ilkesi, vergi ben-
zeri mali yükümlülükleri düzenleyen fıkra met-
ninde yer almasa bile bu ilkeye kaynaklık eden 
Anayasa’nın 2’nci maddesindeki “sosyal devlet” 
ilkesinden hareketle adaletli ve dengeli dağılım 
amacına uygunluk denetimi yapılabilecektir. Dola-
yısıyla, vergi benzeri mali yükümlere ilişkin fıkra-
da adaletli ve dengeli dağılım ilkesinin yer almıyor 
olması, bu yükümlerin sosyal devlet ilkesi yönün-
den denetlenmesini engellemeyecektir. Diğer bir 
ifade ile Cumhuriyetin niteliklerine ilişkin olarak 
2’nci maddede73 sayılan sosyal bir hukuk devle-
ti olma ilkesinden hareketle benzer denetimin 
yapılması, adına adaletli ve dengeli dağılım ilke-
si denilmese de mümkündür. Yine, Anayasa’nın 
5’nci maddesinde74 düzenlenen “Devletin temel 
amaç ve görevleri” arasında zikredilen; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk dev-
leti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırma ödevi ile 10’uncu maddede düzenlenen 
“Kanun önünde eşitlik ilkesi” vergi benzeri yü-
kümlülüklere ilişkin hükümlerin yorum ve dene-
timinde yol göstericidir. Bu itibarla, vergi benzeri 
yükümlülüklerin Anayasa’ya uygunluk denetimi, 

Anayasanın 73’ncü maddesinde yer alan adaletli 
ve dengeli dağılım ilkesine doğrudan gitme yerine 
bu ilkeye kaynaklık eden genel ilkelerden (sosyal 
hukuk devleti, adalet, eşitlik gibi) hareketle de 
yapılabilecektir. Keza, Anayasa Mahkemesi; gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden belirli bir oranda 
hesaplanan fon payını75 vergi yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı ilkesinin yanı sıra Anayasa’nın 
2’nci maddesindeki hukuk devleti ilkesi, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye ge-
lirlerini Anayasa’nın 7’nci maddesindeki yasama 
yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin olduğu ve 2’nci maddesinde yer alan 
hukuk devleti ilkeleri76 kapsamında incelemiştir.

Anayasa’nın 2’inci maddesinde yer verilen 
sosyal hukuk devleti ile 10’uncu maddesinde yer 
verilen eşitlik ilkesi dışında başlangıç kısmında yer 
alan “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki te-
mel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince” yararlanacağı ibaresi de temel hak 
ve hürriyetler bahsinde düzenlenmiş olan vergi, 
resim, harç benzeri mali yükümlülüklerin de ada-
letli ve dengeli dağılım ilkesine uygun ihdas edil-
melerini gerekli kılar. Öte yandan, vergi benzeri 
mali yükümlülükler mülkiyet hakkının sınırlanma-
sı mahiyetindeki zorunlu ödemeler olduğundan 
Anayasa’nın 13’üncü maddesinde hükme bağla-
nan demokratik toplum düzeninin gereklerine77 

71 Gülsen GÜNEŞ, (1998) Verginin Yasallığı ilkesi, İstanbul, s.99, TAVŞANCI, Vergilendirme Yetkisi., a.g.m., s.147; Billur Yaltı SOYDAN, “Vergi Adaleti 
Kavramında Soyuttan Somuta: Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarını Eşitlik, Özgürlük ve Sosyal Devlet Kavramları ile Okumak”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı 119, s.103-107; SÖNMEZ/AYAZ, a.g.e., s.52, AKDOĞAN, a.g.e., s.211, Joachim LANG, (2000) “Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri”, Funda Başaran 
(çev.), XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, 14–16 Mayıs 1998, Anayasal Mali Düzen, İstanbul: M.Ü. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın N.12, 
s.9; Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, (1991) “Vergi ve Hukuk”, Bilanço Dergisi, 3, Ankara, Kasım, s.15

72 Anayasa Mahkemesi’nin 12.11.1991 tarih ve E. 1991/7, K. 1991/43, sayılı kararı

73 II. Cumhuriyetin nitelikleri Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

74 V. Devletin temel amaç ve görevleri Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

75 Anayasa Mahkemesi’nin 20.3.2008 tarih ve E.2004/94, K.2008/83 sayılı kararı.

76 Anayasa Mahkemesi’nin 27.9.2012 tarih ve E.2011/16, K.2012/129 sayılı kararı. (25.11.2010 günlü, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un; 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının (Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye 
kaynakları, her türlü idari ve mali işlemleri ile gelirlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkartılacak yönetmelikle belirle-
nir) iptali için açılın davada, “…Dava konusu kuralla bu zorunluluğa aykırı davranılarak mahiyeti itibariyle ‘harç benzeri mali yükümlülük’ niteliği taşıyan 
döner sermaye işletmesi gelirlerinin miktar ve oranına ilişkin düzenleme yapma yetkisi yürütmeye bırakılmıştır. Anayasa’nın 7’nci maddesinde, yasa-
ma yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin olduğu belirtilerek bu yetkinin devredilemeyeceği öngörülmüştür. Anayasa’nın 73’üncü 
maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin olarak, TBMM’nin yürütme organına hangi konularda ve koşullarda düzenleme 
yetkisi verebileceği belirlenmiştir. Buna göre, yürütme organına ancak vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisna ve indirim-
leriyle oranlarına ilişkin olarak kanunun belirttiği aşağı ve yukarı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi verilebilir. Bunlar dışında vergi, resim, harç ve 
benzeri mali yükümlülüklerin konusunun, miktar ve oranının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Kanunda böyle bir düzenleme yapılmaksızın dava 
konusu kuralla bu hususlarda yürütme organına subjektif hakları etkileyecek şekilde doğrudan kural koyma yetkisinin verilmesi yasama yetkisinin 
devri niteliğindedir. Diğer taraftan, Anayasa’nın 2’nci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, insan haklarına saygılı ve bu 
hakları koruyucu adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan 
devlettir. Vatandaşların devlete karşı güven duyabilmeleri, maddi ve manevi varlıklarını korkusuzca geliştirebilmeleri hukuk güvenliğinin sağlandığı 
bir sistem içinde olanaklıdır. Hukuk devletinde, yasa kurallarının adalet ve hakkaniyet ölçütlerine uygun, açık, anlaşılabilir ve belirgin olması gerekir. 
Kuralda döner sermaye işletmelerinin gelirini oluşturan harç benzeri mali yükümlülüklerin miktar ve oranını belirleme yetkisi yürütmeye bırakılmıştır. 
Miktar ve oranı kanunla belirlenmeyen harç benzeri malî yükümlülüğün her an değiştirilebilir nitelikte bulunması hukuk güvenliği ve hukuk devleti 
anlayışıyla bağdaşmaz. Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 2, 7 ve 73’üncü maddelerine aykırıdır”.)

77 Anayasa Mahkemesi, 7.11.1989 tarih ve E.1989/6, K.1989/42 sayılı kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hayat standardı esasına ilişkin düzenle-
meyi iptal ederken dayandığı gerekçeler arasında bu düzenlemenin demokratik toplum gereklerine aykırı oluşuna da yer vermiştir.
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ve ölçülülük ilkesine uygunluk da bu yükümlerin 
adaletli ve dengeli dağılımını gerektirir.

Bu noktada Anayasa gerekçesinde yer alan 
açıklamanın varlığından bahsetmekte de yarar 
vardır. Anayasa’nın 73’üncü madde gerekçesinde 
yer alan; “Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin 
adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi getirilmiştir.” 
açıklamasından hareketle benzeri mali yükümlü-
lükleri düzenleyen fıkralarda bulunmayan «ada-
letli ve dengeli dağılım» ilkesinin vergilerin yanı 
sıra benzeri mali yükümler için de aranması gerek-
tiği sonucuna ulaşılması mümkündür. Anayasa’nın 
lafzında adaletli ve dengeli dağılım ilkesinin vergi-
ler dışında benzeri mali yükümlülükler için uygu-
lanıp uygulanmayacağı hususu açıkça yer alma-
makla birlikte, Anayasa gerekçesinde bu ilkenin 
vergilerin yanı sıra benzeri mali yükümlülükler için 
de getirildiği açıkça ifade edilmiştir.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda 
zikredilen kararları da vergi benzeri mali yükümlü-
lüklerin adaletli ve dengeli dağılım ilkesine uygun 
olması gerektiği yönündedir. Üstelik, Anayasal bir 
ilke olan mali güce göre ödeme ilkesinin vergi 
benzeri mali yükümlülüklere teşmil edilip edilme-
yeceği hususunda, yine anayasal bir ilke olan ver-
gi yükünün dengeli ve adaletli yayılması ilkesinde 
olduğu gibi anayasa gerekçesinde doğrudan bir 
dayanak bulmak mümkün olmadığı halde Anaya-
sa Mahkemesi vergi benzeri mali yüküm olarak 
nitelendirdiği bir çok ödemeyi mali güç ilkesi açı-
sından denetime tabi tutmuştur. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı 
ile mali güce göre vergilendirme ilkesi birbirleri-
ni tamamlayan nitelikte ilkelerdir. Mali güce göre 
vergilendirme yapıldığında yani kişiler iktidarı ora-
nında adil bir ölçü ile vergilendirildiğinde, vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı da sağlanmış 
olur78. Bu itibarla vergi benzeri mali yükümlülük-
ler için ödeme gücü ilkesinin aranacağı yönünde 
verilmiş Anayasa Mahkemesi kararlarının varlığı 
karşısında, bu ilkenin tamamlayıcısı niteliğindeki 
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin 
de vergi benzeri mali yükümlülükler için geçerli 
saymak tutarlı bir yaklaşım olacaktır.

SONUÇ

Anayasa’nın 73’üncü maddesinin ikinci fıkrası-
nın diğer maddelerden bağımsız olarak kendi için-
de katı lafzı yorumu, bu fıkradaki “vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı” ilkesinin aynı madde-

nin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer verilen 
vergi benzeri mali yükümlülüklere teşmil edile-
meyeceği yönünde bir sonuca ulaşmaya elveriş-
lidir. Üstelik vergilerden farklı olarak vergi benzeri 
mali yükümlülüklerin en azından bazıları için ge-
çerli olan “karşılıklılık” ile “yararlanma” ilkelerinin 
varlığı nedeniyle vergi benzeri mali yükümlülük 
ödemelerinin mükellefleri açıcından bir yük oluş-
turmadığı yönünde bir görüş de ileri sürülebilir.

Adaletli ve dengeli dağılım ilkesi Anayasa’da 
hiç yer almasa ya da 73’ncü maddenin ikinci fık-
rasında yer alan adaletli ve dengeli dağılım ilkesi-
nin sadece vergiler için geçerli olduğu yönündeki 
görüş kabul edilse bile Anayasa’nın 2’nci madde-
sinde yer alan “sosyal devlet” ile “hukuk devleti” 
ilkesi ile 10’uncu maddesinde düzenlenen “eşit-
lik” ilkesinden hareketle adaletli ve dengeli da-
ğılım ilkesine uygunluk denetimi yapılabilecektir. 
Anayasa’nın 5’nci maddesinde düzenlenen sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile başlangıç kıs-
mında düzenlenen eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri 
vergi benzeri yükümlülüklere ilişkin hükümlerin 
yorumlanmasında yol gösterecektir. Benzer şe-
kilde, Anayasa’nın 13’üncü maddesinde zikredilen 
demokratik toplum düzeninin gerekleri ile ölçü-
lülük ilkesi de vergi benzeri mali yükümlülüklere 
ilişkin düzenleme yapılırken kanun koyucu tara-
fından dikkate alınmalıdır. Vergi benzeri yüküm-
lülüklerin adaletli ve dengeli dağılımı Anayasa’nın 
73’ncü maddesine yapılacak doğrudan müracaat 
yerine bu ilkeye dayanak oluşturan sosyal hukuk 
devleti, adalet, eşitlik, ölçülülük gibi genel ilkeler-
den hareketle hayata geçirilebilecektir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi vergilerin yanı 
sıra vergi benzeri mali yükümlülükleri de “adaletli 
ve dengeli dağılım” ilkesi kapsamında değerlen-
dirmiş ve “Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinden 
Elde Edilen Gelirin Aylık Gayrisafi Tutarı Üzerin-
den Alınacak Devlet Payı”, “Jeotermal Kaynak-
lardan Elde Edilen Akışkanı Kullanan Tesislerden 
Yıllık Gayrisafi Hasılatları Üzerinden Alınan İdare 
Payı” ve “Gelir ve Kurumlar Vergisi Üzerinden 
Hesaplanan Fon Payı” gibi vergi benzeri mali yü-
kümlülükleri adaletli ve dengeli dağılım ilkesine 
uygunluk denetimine tabi tutmuştur. Anayasa 
Mahkemesi’nin bu yaklaşımı Anayasa’nın bütünü 
ile uyumludur.

Anayasa Mahkemesi tarafından, vergi benzeri 
mali yükümlülüklerin adalet ve dengeli dağılım il-
kesine uygunluk denetimine tabi tutulmuş olması 
ve Anayasa gerekçesinde vergi ve benzeri mali 

78 YİĞİT, Uğur; (2008). Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, s.89.
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yükümlülüklerin adaletli ve dengeli dağılımı ilke-
sinin getirilmiş olduğu açıklaması vergi benzeri 
mali yükümlülüklerin adaletli ve dengeli dağılım 
ilkesine uygun düzenlenmeleri gerektiği görüşünü 
kuvvetlendirmektedir.  VSD
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ÖZET

Kişilerin mal varlığında meydana gelen eksil-
meyi karşılamaya yönelik olarak yapılan ödeme-
ler maddi tazminat kavramının konusunu oluştu-
rurken, mal varlığı dışındaki bir hukuki değerlere 
yapılan saldırılarla meydana gelen eksilmenin gi-
derilmesi ve zarara uğrayan şahsın manevi varlı-
ğında meydana gelen tahribatın kısmen de olsa 
hafifletilmesine yönelik ödemeler ise manevi 
tazminatın konusunu oluşturmaktadır. Tazminat-
ların vergisel boyutunu tartışmadan önce, elde 
edilen tazminatın maddi tazminat mı yoksa ma-
nevi tazminat mı olduğu hususunun açıkça ortaya 
konulması gerekliliği bulunmaktadır. Çünkü vergi 
hukukumuz bakımından maddi tazminatlar ile ma-
nevi tazminatların vergisel sonuçları birbirinden 
farklıdır. Bu çalışmamızda; vergi idaresi tarafından 
verilen bir özelge çerçevesinde, tazminat kavra-
mının vergisel boyutu ve manevi tazminatların 
safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alı-
nıp alınamayacağı hususu ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Tazminat, Vergi, Gelir, 
Giderleştirme, Safi Kazanç, Özelge.

JEL Sınıflandırması: K34
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Onur GÖK*

AN ADVANCE RULING ANALYSIS: THE (NON)
RECOGNITION OF IMMATERIAL COMPENSATION AS 
EXPENDITURE IN DETERMINATION OF NET PROFIT

ABSTRACT

While compensations regarding a loss in the 
personel assets constitute an issue in the con-
cept of material indemnity;making up for an of-
fence against a legal value other than a property 
and payments in order to relieve a damaged 
person’s moralbeing comprises moral indemnity. 
Before discussing the tax-related dimensions of 
compensations,it is necessary to clearly diffe-
rentiate a material and moral indemnity.As there 
are various tax-related outcomes of material and 
moral indemnities in our taxation law and legisla-
tion. In this study, within the scope of an advance 
ruling,by the tax administration,the tax-related 
dimension of the concept of compensation and 
whether moral indemnities could be taken in to 
account as an expenditupe of net prefit will be 
handled within the framework of the relevant le-
gislation.

Keywords: Compensation, Tax, Income, Ex-
pense, Gain.

JEL Classification: K34
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GİRİŞ

Özelgeler; mükelleflerin ve vergi sorumlula-
rının vergi durumları ve vergi uygulaması bakı-
mından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt 
ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama 
talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca 
kendilerine verilen yazılı görüştür.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü mad-
desinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından 
veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili 
kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uy-
gulanması bakımından müphem ve tereddüt duy-
dukları hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri 
hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda 16.01.2010 tarihinde uygulama-
ya konulan özelge sistemi ile mükelleflere kısa 
zamanda doğru ve net cevap verilmesi, başvuru-
ların ve cevapların bir standarda kavuşturulması, 
mükellefin uyum maliyetinin azaltılması, bürokrasi 
ve kırtasiyeciliği azaltarak kaynakların verimli kul-
lanılması hedeflenmektedir.1

Bugün geldiğimiz noktada özelgeler, vergi 
hukukunun önemli bir kaynağı haline gelmiştir. 
425 Seri No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile yapı-
lan düzenlemeler sonucunda da özelgelerin genel 
bağlayıcılığı artmıştır. Çünkü ilgili tebliğde yapılan 
düzenlemeler ile Rapor Değerlendirme Komisyon-
ları sadece adına rapor düzenlenen mükellefe ve-
rilmiş özelge ile sınırlı kalmayacaktır. 

Bu çalışmamızda; vergi idaresi tarafından ve-
rilen ve manevi tazminatların safi kazancın tes-
pitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı 
yönünde açıklamaları içeren görüşü özelinde, 
tazminat kavramının vergisel boyutu ve manevi 
tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınıp alınamayacağı hususu ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır.

1. TAZMİNAT KAVRAMI VE MANEVİ TAZMİ-
NATLARIN DETAYI

Kişiler arasındaki menfaatler dengesinin ko-
runması için en çok ve en sık başvurulan yaptı-
rım tazminattır. Tazminat, bir kimsenin şahıs veya 
malvarlığında iradesi dışı meydana gelen eksilme-

nin, eksilmeden sorumlu olan tarafından, eksil-
menin giderilmesi için yerine getirilmesi gereken 
yaptırımdır. Tazminat kelime olarak” zarar karşılığı 
ödenen paradır.2

Tazminat kavramının anlamından da görülece-
ği üzere, tazminatın ortaya çıkabilmesi için önce-
likle zararın varlığı gerekmektedir.

Zarar kavramı hukuk dilinde biri dar diğeri ge-
niş olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Dar 
anlamda zarar, bir kimsenin mal varlığında iradesi 
dışında meydana gelen, iktisadi bir kıymeti olan 
ve para ile ölçülebilen eksilmeyi, yani maddi za-
rarı ifade eder. Maddi zarar, malvarlığının azaltıl-
ması şeklinde olabileceği gibi çoğalmasına engel 
olunması şeklinde de gerçekleşebilir. Buna karşı-
lık geniş anlamda zarar ise, maddi zararla birlikte 
manevi zararı da içine alacak şekilde, mal ve şahıs 
varlığında, bunlara yapılan bir tecavüzün vukuun-
dan önce ve sonraki halleri arasındaki fark olarak 
tanımlanır. Bu fark, bir kimsenin gerek maddi ge-
rekse manevi varlığında iradesi dışında meydana 
gelen bir eksilmedir. Bu öyle bir eksilmedir ki, 
maddi olduğu zaman takdir ve tespiti mümkün 
bir değer olarak, manevi olduğu zaman duyulan 
fiziki ve moral bir acı, elem ve ızdırap dolayısıyla 
yaşama zevkinde bir eksilme olarak ortaya çıkar.3

Bu kapsamda kişilerin mal varlığında mey-
dana gelen eksilmeyi karşılamaya yönelik olarak 
yapılan ödemeler maddi tazminat kavramının ko-
nusunu oluştururken, mal varlığı dışındaki bir hu-
kuki değerlere yapılan saldırılarla meydana gelen 
eksilmenin giderilmesi ve zarara uğrayan şahsın 
manevi varlığında meydana gelen tahribatın kıs-
men de olsa hafifletilmesine yönelik ödemeler ise 
manevi tazminatın konusunu oluşturmaktadır.4

Kanunlarımızda manevi tazminatın tam bir ta-
rifi yapılmamıştır. Doktrinde, manevi zarar, şahsi-
yet haklarına vaki haksız bir tecavüz dolayısıyla 
bir kimsenin duyduğu cismani ve manevi acı, ıstı-
rap ve elem, yaşama zevkinde bir azalma olarak 
tarifi yapılmıştır. Bu tariften de anlaşıldığı üzere, 
manevi tazminata temel olan düşünce, bozulmuş 
olan ruhi ve bedeni kusurun kısmen ve imkân nis-
petinde yeniden elde edilmesini temindir. Manevi 
tazminatın kabulündeki gaye, faili cezalandırmak 

1 http://www.gib.gov.tr/ozelge-sistemi/genel-bilgi

2 Metin KURŞAT, Manevi Tazminat, http://asmhukuk.com/20161013/manevi-tazminat/ erişim tarihi:20.01.2018

3 Mehmet ÜNAL, Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/307/2942.pdf, erişim tari-
hi:21.01.2018.

4 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 27.08.2014 tarih ve 84098128-120.03.04[61-2014/4]-495 sayılı özelgesi
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veya onu müzayaka haline düşürmek olmayıp, 
mağdurun mamelekinde bir çoğalma husule getir-
mek veya mağdurun istediği tazmin şekillerinden 
birini kabul etmek suretiyle onun acısını gidermek 
ve onu ruhen tatmin etmektir.5

Manevi tazminat manevi zararın giderim bi-
çimidir. Herkese karşı korunan kişilik hakkının 
kapsamına giren değerlerden birinin ihmali halin-
de doğan mutlak bir haktır. Zarar görenin kişilik 
değerlerinde iradesi dışında meydana gelen bir 
eksilmedir. Tazminat bu eksilmeyi giderir. O hal-
de tazminatın hareket noktası “manevi zarar ve 
gerçekleşmesi koşuludur.” Mal varlığında bir azal-
ma meydana getirmediği için gerçek anlamda bir 
zarardan söz edemeyiz. Bu nedenledir ki manevi 
tazminatı bedeni ve ruhi ızdıraplar için verilen ta-
viz olarak değerlendirebiliriz. Bu kapsamda zarar, 
kişinin iç huzuru ve manevi bütünlüğüne yapılan 
saldırının mecazi ifadesidir.6

Manevi tazminatın şartlarını ise şu şekilde sı-
ralayabiliriz.7

1. Şahsi menfaatlerin hukuka aykırı bir surette 
ihlali,

2. İhlalin kusurlu olması,

3. Manevi bir zararın varlığı,

4. İhlal ile manevi zarar arasında illiyet rabıta-
sının bulunması.

Manevi  tazminatın tutarını belirleme görevi 
ise hâkimin takdirine bırakılmıştır. Hâkim, Medeni 
Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan hakka-
niyet ilkesini gözeterek, hukuk ve adalete uygun 
miktarda  tazminat  takdir eder. Miktarın belirlen-
mesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve 
şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını 
etkileyecek nedenlerin kararda objektif olarak 
gösterilmesi gerekmektedir. Hâkim manevi taz-
minata hükmederken;

1. Saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliğini,

2. Kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik 
ve sosyal durumunu ve kusuru bulunup bulunma-
dığını ve varsa kusur derecesi,

3. Kişilik haklarına saldırıda bulunanın kusur 
derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu,

4. Tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve 
diğer sosyal ve ekonomik durumlarını,

5. Ülkenin ekonomik koşullarını,

6. Olayın ağırlığını, tarihini,

7. Paranın satın alma gücünü göz önünde bu-
lundurması gerekir.8

Tazminatların vergisel boyutunu tartışmadan 
önce, elde edilen tazminatın maddi tazminat mı 
yoksa manevi tazminat mı olduğu hususunun 
açıkça ortaya konulması gerekliliği bulunmaktadır. 
Çünkü vergi hukukumuz bakımından maddi tazmi-
natlar ile manevi tazminatların vergisel sonuçları 
birbirinden farklıdır. Bu farklılıkların ortaya çıkardı-
ğı sonuçlara izleyen bölümde yer verilmiştir.

2.VERGİ KANUNLARI BAKIMINDAN TAZMİNAT 
KAVRAMI

2.1.Tazminatların Vergisel Boyutu

Elde edilen tazminatın verginin konusuna gi-
rip girmediği hususunda öncelikle iki vergi kanu-
numuzda yer alan düzenlemelerin yorumlanması 
gerekmektedir. Bu Kanunlar, 193 sayılı Gelir Vergi-
si Kanunu ile 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanunu’dur.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu-
nun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyru-
ğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de 
bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi 
bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şa-
hıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal 
vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Mezkûr Kanunun konusu açıkça veraset yo-
luyla veya ivazsız şekilde gerçekleşen intikaller 
olarak belirlenmiştir. İvazsız intikal tabirinin ise, 
hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivaz-
sız iktisapları ifade ettiği belirtilmiştir. Kanun, taz-
minatların ivazlı mı ivazsız mı olduğu noktasında 
ki tartışmalara da sebebiyet vermemek için taz-
minatların maddi ve manevi bir zarar mukabili 

5 Hayrullah Fütuhi TÖRE, Manevi Tazminat Davaları, Ankara Barosu Dergisi,s:237, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/307/2942.pdf, erişim tari-
hi:21.01.2018

6 Mustafa KILIÇOĞLU, Tazminat Hukuku, 4.Baskı, Ankara 2014, Bilge Yayınevi, s:1171

7 Hayrullah Fütuhi TÖRE, a.g.m. s:240

8 Manevi Tazminat Miktarı Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?  http://asmhukuk.com/20170105/manevi-tazminat-miktari-nasil-belirlenir/, erişim tari-
hi:22.01.2018
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verildiği için ivazsız sayılmayacağını açıkça belir-
tilmiştir. Bu kapsamda tazminatlar(gerek maddi 
gerekse manevi) veraset ve intikal vergisinin ko-
nusuna girmemektedir.

Konuyu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kap-
samında değerlendirmek için ise öncelikle “gelir” 
tanımının detaylı bir şekilde irdelenmesi gerek-
mektedir. Gelir ve gelir unsurları çerçevesinde 
yapılacak değerlendirme aynı zamanda kurumlar 
vergisi açısından da önem arz etmektedir. Çün-
kü 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci 
maddesi uyarınca kurum kazancı gelir vergisinin 
konusuna giren gelir unsurlardan oluşmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci mad-
desi uyarınca gerçek kişilerin gelirleri gelir vergi-
sine tabi olup; gelir, bir gerçek kişinin bir takvim 
yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı 
olarak tanımlanmış ve yine Kanunun 2 nci mad-
desinde gelire giren unsurlar yedi bent halinde 
sıralanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde yer 
alan genel tanım itibariyle, herhangi bir sınırlama 
mevcut değildir. Bu tanım dahilinde yapılacak de-
ğerlendirmede, gelir doğurucu muameleyle bağ-
lantılı olmak şartıyla gelirin en geniş anlamı ile ver-
gi konusuna alınmış olduğunun kabul edilmemesi 
için neden yoktur. Ancak, 1950 lerden başlayarak, 
gelire giren kazanç ve irat gruplarının belirlendiği 
2 nci madde hükmü ön planda tutulmuş, bu grup-
lara girecek gelir unsurları ile ilgili hükümlerinin ise 
sınırlandırıcı niteliğinin ağırlık taşıdığı kabul edil-
miştir. Gerek vergi idaresi gerekse yargı organları, 
bu gruplamadan hareketle, ayrı ayrı sayılan gelir 
gruplarından hiç birine girmesi mümkün olmayan 
gelir unsurlarının vergi dışında kaldığı değerlemesi 
içinde olmuşlardır.9

Bu kapsamda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
nun uygulamasında kabul edilen genel prensip 
gereğince, gerçek kişiler tarafından elde edilmiş 
olsa dahi yedi gelir unsurundan herhangi birisine 
dahil olmayan kazanç veya iratlar gelir vergisine 
tabi olmamaktadır. Gerçek kişilerin elde ettiği ka-
zanç ve iratların gelir vergisi kanununa tabi tutu-
labilmesi için öncelikle Kanunun 2 nci maddesinde 
sayılan yedi gelir unsurundan birisine girmesi ge-
rekmektedir.

Tazminatların gelir vergisinin konusuna girip 
girmediği hususu da bu minvalde tartışılmalıdır. 

Eğer gerçek kişiler tarafından elde edilen tazminat 
gelirleri ile gelir unsurları arasında illiyet bağı ku-
rulabiliyorsa elde edilen tazminatın gelir vergisine 
tabi olduğunun kabulü gerekecektir. Ancak burada 
dikkat edilmesi gereken husus, bu illiyet bağının 
sadece maddi tazminatlar için geçerli olduğudur. 

Çalışmamızın önceki bölümünde ifade ettiği-
miz üzere, ‘’tazminat’’ kavramı maddi ve manevi 
anlamda uğranılan zarar karşılığında ödenen para 
ya da ödeneği ifade etmekte olup, kişilerin mal 
varlığında meydana gelen eksilmeyi karşılamaya 
yönelik olarak yapılan ödemeler maddi tazminat 
kavramının konusunu oluştururken, mal varlığı dı-
şındaki hukuki değerlere yapılan saldırılarla mey-
dana getirilen eksilmenin giderilmesi ve zarara 
uğrayan şahsın manevi varlığında meydana gelen 
tahribatın kısmen de olsa hafifletilmesine yönelik 
ödemeler ise manevi tazminatın konusunu oluş-
turmaktadır.

Tazminatlar vergiye tabi gelir doğurucu bir 
faaliyet veya muamele ile ilgili olarak alındığı ve 
maddi bir zararın karşılığını teşkil ettiği hallerde 
verginin konusuna girer. Maddi zararın gerçekleş-
miş bulunması veya muhtemel bir gelir kaybı ola-
rak kabul edilmiş olmasının önemi yoktur. Ancak, 
vergiye tabi bir faaliyet veya muamele ile ilgili 
değilse, maddi zarar karşılığı olsa dahi, tazminat-
lar verginin konusuna girmeyecektir. Öte yandan, 
vergiye tabi bir faaliyet veya muamele ile ilgili 
olsa dahi, manevi zarar veya manevi plandaki bir 
unsuru değerlendirilmesinin karşılığını teşkil eden 
tazminatlar da verginin konusu dışında kalacak-
tır.10

Öte yandan 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin “1.2. 
Tazminatlar” başlıklı bölümünde de; herhangi bir 
teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkma-
yan tazminat ve benzeri ödemelerin prensip ola-
rak KDV’nin konusuna girmediği ve bu kapsamda, 
işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin 
verilen süre içerisinde tamamlanmaması, söz-
leşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, 
cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart ma-
hiyetindeki ödemelerin herhangi bir teslim veya 
hizmetin karşılığı olmadığından KDV’ye tabi olma-
yacağı belirtilmiştir.

2.2. Manevi Tazminatların Gider Boyutu: Bir 
Özelge İncelemesi

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 

9 Yılmaz ÖZBALCI, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Aralık 2010, Oluş Yayıncılık, s:54

10 ÖZBALCI, a.g.e. s:59
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verilen 03.11.2016 tarih ve 11355271-120.01[34-
2015/23]-72031 sayılı özelgede; mahkeme kara-
rına istinaden ödenen manevi tazminatların safi 
ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alı-
nabileceği belirtilmiştir.11

Somut olayda, mükellefin maliki olduğu aracın 
sürücüsü, davacıların murislerine çarparak ölüm-
lerine neden olmuş, vefat eden davacı murisle-
rinin yaşanan kazada %70 oranında asli kusurlu 
olduğu, davalı sürücünün ise %30 oranında tali 
kusurlu olduğuna ve mükellefin manevi tazminat 
ödemesine ilgili mahkemece karar verilmiştir.

Manevi tazminatların safi ticari kazancın ve 
kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate 
alınıp alınamayacağına ilişkin yorumumuza yer 
vermeden önce, tazminatların gider kaydına iliş-
kin genel ilkelere yer verilmesi yerinde olacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek 
giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası-
nın 3 numaralı bendinde; “işle ilgili olmak şartıyla, 
mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine 
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların” 
safi kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine 
imkân tanınmıştır.

Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Gider 
kabul edilmeyen ödemeler” başlıklı 40 ıncı mad-
desinin 1 inci fıkrasının 6 numaralı bendinde ise; 
“Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile te-
şebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların 
(Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazmi-
natlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)” safi 
kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği 
hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nununun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11 
inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise, 
sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminat-
lar hariç olmak üzere  kurumun kendisinin, ortak-
larının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından 
doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri-
nin kurum kazancının tespitinde gider olarak dik-
kate alınamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında tazminat-
ların gider olarak dikkate alınabilmesi için gerekli 
şartları;

1. İş ile ilgili olması,

2. İlama, mukavelenameye ve kanun emrine 
istinaden ödenmiş olması,

3. Teşebbüs sahibinin kusurundan kaynaklan-
maması şeklinde sıralayabiliriz.

Gelir Vergisi Kanununun tazminatların gider 
olarak dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin 40 
ve 41 inci maddelerinde yer alan düzenlemeler-
de, maddi veya manevi tazminat ayrımına gidil-
memiştir. Sadece tazminatların gider kaydı için 
gerekli prensiplerin genel çerçevesi belirlenmiştir.

Bu kapsamda ilk bakışta, manevi tazminatların 
gerekli şartları sağladığı takdirde gider olarak ya-
zılabileceği sonucuna varılabilecektir. Vergi idaresi 
tarafından verilen özelgede beyan edilen görüşte 
bu doğrultudadır. Ancak bu görüş bizce bir yanıyla 
eksik kalmaktadır. Şöyle ki;

Safi ticari kazancın tespitinde bir harcamanın 
gider olarak dikkate alınabilmesi için gereken ön 
koşullar vardır. Bunlar;

1. Yapılan gider ile gelir arasında illiyet bağı 
olması,

2. Yapılan giderin gelirin harcanmasına değil 
elde edilmesine yönelik olması,

3. Yapılan giderin gelirin elde edilmesine katkı-
sının doğrudan olması,

4. Yapılan gider karşılığında gayri maddi bir 
kıymet iktisap edilmemiş olması,

5. Yapılan giderin maliyet unsuru olmaması,

6. Vergi kanunlarında yapılan istisnai düzen-
lemeler hariç olmak üzere yapılan giderin tevsik 
edilmiş olmasıdır.

Bir harcamanın gider olarak dikkat alınabilece-
ğine dair ilgili maddenin bentlerinde belirtilen özel 
şartların yanı sıra, yukarıda altı madde halinde 
belirttiğimiz genel prensipleri de sağlaması gerek-
mektedir. Bu şartlar, gider kaydının genel ilkeleri, 
prensipleridir. Bu ilkelerin belki de en başında ise 
“illiyet bağı” gelmektedir.

Yapılan giderler ile kazancın elde edilmesi ve 
idamesi arasında, doğrudan ve açık bir illiyet iliş-
kisinin bulunması gerekir. Aslında, işletme bünye-
sinde yapılan her giderin, kazancın elde edilmesi 
ve idamesi ile ilgili olduğu, bir şekilde ileri sürüle-

11 Gelir İdaresi Başkanlığının 18.04.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.40/4019-35370 sayılı özelgesinde de ilgili şartları sağlayan manevi tazminatların gider 
yazılabileceği belirtilmiştir. 
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bilir. Ancak, yapılan giderin matrahtan indirilebil-
mesi için işle ilişkisinin açık şekilde kurulabilmesi, 
yapıldığı sürede vereceği sonucun belli olması 
gerekir.12

Bu noktada söz konusu illiyet bağının dar bir 
şekilde yorumlanması gerekliliği vardır. Bir genel 
giderin indirim konusu yapılabilmesi için kazancın 
elde edilmesi veya onun idamesi ile olan illiyet 
bağını direkt ve etkisinin görülebilir olması gerek-
mektedir.13

İşte manevi tazminat ödemelerinin safi ticari 
kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alı-
namayacağının da tam bu noktada değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Çalışmamızın önceki bölüm-
lerinde detayları ile yer verdiğimiz üzere kişilerin 
mal varlığı dışındaki hukuki değerlerine yapılan 
saldırılarla meydana getirilen eksilmenin gideril-
mesi ve zarara uğrayan şahsın manevi varlığında 
meydana gelen tahribatın kısmen de olsa hafif-
letilmesine yönelik ödemeler manevi tazminatın 
konusunu oluşturmaktadır. 

Manevi tazminat, şahsiyet hakkında hukuka 
aykırı tecavüzden doğan acı elem ve ızdırabın 
telafisi amacıyla hükmedilen tazminattır. Yani 
manevi tazminat malvarlığı dışındaki hukuksal 
değerlere yapılan saldırılar ile meydana getirilen 
eksilmenin giderilmesidir. Amaç, çekilen acıları 
yeterince dindirmek, kırılan yaşam arzusunu ta-
zelemek, yaşama yeniden bağlanmak ile ruhsal 
dengeyi sağlamaktır. Manevi tazminatta ekono-
mik değil psikolojik onarım amaçlanır.14

Oysaki Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı mad-
desinin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendinde, safi ka-
zancın tespitinde indirim konusu yapılacak olan 
tazminatların iş ile ilgili olması gerektiği açıkça 
yazılmıştır. Bizce; her ne kadar Kanun lafzında 
maddi ve manevi tazminat şeklinde ikili bir ayrıma 
gidilmemiş olsa da, burada “tazminat” kavramı ile 
kastedilenin “maddi tazminat” olduğu ve gider 
kaydına konu edilebilecek olan tazminatların da 
yine maddi tazminatların olması gerektiğidir.

Bu kapsamda;

- Yedi gelir unsuru ile ilgisi olsa dahi verginin 
konusuna girmeyen, 

- İlliyet bağı açıkça kurulamayan,

-Gelirin elde edilmesine etkisi doğrudan olma-
yan,

 manevi tazminat ödemelerinin safi ticari ka-
zancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaması 
gerektiği görüşündeyiz.

SONUÇ

Suçtan doğan zararın tazmini ilk çağlardan beri 
üzerinde durulan bir konudur. Eski Çin’de diyetin 
uzlaşma yoluyla ödenmesi, Eski Hint’te tazminden 
esasen fail sorumlu olup faili meçhul hırsızlıkta 
sorumluluğun devlete geçmesi benimsenmiştir. 
Hammurabi kanunlarında faili meçhul hırsızlıkta 
beldenin sahibi olan kişi veya topluluk tazminden 
sorumlu tutulmuş, Hititlerde faili meçhul cinayette 
diyet mülkün sahibine, sahipsiz arazide öldürül-
müşse en yakın yerleşim yerinin halkına ödettiril-
miş; üç mil mesafede yerleşim yeri yoksa tazmin 
imkânı kalmamıştır.15

Anayasal düzen ve topluluklarda ise suç, za-
rar ve tazmin kavramları anayasa ile çizilen genel 
çerçeve kapsamında kanunlarda tanımlanmış ve 
belirli bir hukuki düzene oturtulmuştur.

Gündelik ticari faaliyet içerisinde ticari işlet-
melerin, tacirlerin veya bunların ortak ve çalışan-
larının başkalarına zarar vermeleri olası bir durum-
dur. Bu zarar bazen maddi bir varlığın karşılığını 
teşkil edebileceği gibi bazen de manevi bir değe-
rin karşılığı olabilmektedir. Ticari faaliyet esnasın-
da ortaya çıkan bu zararlardan doğan tazminatlar 
çeşitli vergi kanunlarımızda da düzenleme bulmuş 
ve pek çok yorum farklılığına sebebiyet vermiştir.

Bu çalışmamızda tazminat kavramı, manevi 
tazminat özelinde, vergisel mahiyeti itibariyle de 
gider kavramı çerçevesinde ve vergi idaresinin 
konu kapsamında verdiği bir özelge dikkate alına-
rak tartışılmıştır. 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde detaylı bir 
şekilde açıkladığımız üzere, vergi idaresi tarafın-
dan verilen özelgede beyan edilen görüşün aksi-
ne, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettiril-
mesi ile illiyet bağı kopan, gelirin elde edilmesine 

12 ÖZBALCI,a.g.e. s:388

13 Hasan YALÇIN, Ticari Kazanç, Kurum Kazancı ve Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Giderler, Şubat 2011, 5.Baskı, Cilt 1, s:122

14 Manevi Tazminat,  http://asmhukuk.com/20161013/manevi-tazminat/ erişim tarihi:22.01.2018

15 Mustafa AVCI, Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Yıl 2016,  http://dergipark.gov.tr/
download/article-file/266486, erişim tarihi:22.01.2018



Sayı: 354 Mart 2018

Vergi Sorunları Dergisi50

etkisini doğrudan bulunmayan ve maddi değil 
manevi kayıp ve zararların karşılığı olarak ödenen 
manevi tazminatların safi kazancın tespitinde gi-
der olarak dikkate alınmaması gerektiğini düşünü-
yoruz. VSD
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ÖZET

05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Ka-
nunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 9’uncu maddesine; elektronik ortam-
da hizmet sunanlar tarafından Katma Değer Ver-
gisinin beyan ve ödeme yükümlülüğüne yönelik 
yeni cümle ihdas edilmiştir. İlgili düzenlemeye yö-
nelik usul ve esasları belirlemek amacıyla da KDV 
Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik öngören 17 
Seri No’lu KDV Tebliği yürürlüğe girmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan de-
ğişiklikle; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni 
merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, KDV mükellefi 
olmayan gerçek kişilere bedel karşılığı elektronik 
ortamda hizmet sunanlar, bu hizmete ilişkin katma 
değer vergisini beyan etmek ve ödemek zorun-
dadırlar. Söz konusu elektronik ortamda hizmet 
sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi “Elektronik 
Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis 
ettirmek suretiyle 3 No’lu KDV beyannamesi ile 
elektronik ortamda beyan edeceklerdir. Hesapla-
nan KDV, aylık vergilendirme dönemleri itibariy-
le takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar 
beyan edilecek ve beyan edilen ayın 26’ncı günü 
akşamına kadar ödenmesi gerekecektir.

Elektronik ortamda sunulan hizmetlere yöne-
lik beyan yükümlülüğüne ilişkin hükümlere uyma-
yanlar hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 
vergi cezalarına dair hükümler uygulanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Vergi Sorumlusu, 3 No’lu 
KDV Beyannamesi, Hizmet Sunucusu, 17 Seri No.lu 
Tebliğ.

JEL Sınıflandırması: H20, H29.

Katma Değer 
Vergisinde Yeni 
Dönem: 3 No’lu KDV 
Beyannamesi

İsmail KARAKOÇ*

NEW ERA FOR VALUE-ADDED TAX: TAX RE-
TURN NR. 3

ABSTRACT

According to the Law on Amendment of Cer-
tain Tax Laws and Other Laws No. 7061 publis-
hed in the Official Gazette dated 05/12/2017 and 
numbered 30261 and the Article 9 of Value Ad-
ded Tax Law No. 3065; a new sentence has been 
created for the service providers in the electronic 
environment to address the obligation to declare 
and pay VAT. In order to determine the princip-
les and procedures for the related regulation, the 
VAT Communiqué nr. 17, which envisages amend-
ments to the VAT General Practice Communiqué, 
entered into force.

With the amendment made in VAT General 
Application Communiqué; Turkey in residence, 
workplace, legal center and business center are 
not found, no KDV taxpayer real persons who 
provide electronic services to remuneration, to 
declare the value added tax and must pay for 
these services. Those who provide services in 
the said electronic environment shall declare VAT 
related to these services in electronic environ-
ment by establishing a “VAT Private Tax Invoice 
for Electronic Service Providers” and declaration 
of VAT No 3. The calculated VAT shall be declared 
by the evening of the 24th day of the following 
month and shall be paid by the evening of the 
26th day of the declared month as of the monthly 
taxation periods.

Provisions concerning tax penalties of the Tax 
Procedures Code No 213 shall apply to those who 
do not comply with the provisions regarding the 

* Vergi Müfettiş Yardımcısı
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declaration obligation for the services provided in 
the electronic environment.

Keywords: Tax responsible Party, VAT Return 
nr. 3, Server, General Communiqué nr. 17.

JEL Classification: H20, H29.

GİRİŞ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) ilk 
maddesine göre; Türkiye’de yapılan hizmetler ve 
her türlü hizmet ithali KDV’ye tabidir. 7061 sayı-
lı Kanun ile yurtdışında bulunan ve Türkiye’de 
ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merke-
zi bulunmayanlar tarafından, KDV mükellefiyeti 
bulunmayan gerçek kişilere elektronik ortamda 
sunulan hizmetler için hizmet sunucuları KDV he-
saplayıp, bu hesapladıkları tutarı beyan ve öde-
mekle yükümlü hale gelmiştir. Değişiklik hükmü, 
01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Dolayısıyla bu yükümlülükte kullanılmak üzere 
KDVK’ya 3 No’lu yeni bir beyanname de ihdas 
edilmiştir.

Makalemizde, yeni düzenleme ile ilgili Kanun 
ve Tebliğde yer alan hükümlere detaylı olarak 
değinilecek ve ayrıca yeni düzenlemenin uygu-
lanabilirliği ile müeyyide konusunda eksik kalan 
hususlar ön plana çıkartılacaktır.

1. DÜZENLEMENİN KAPSAMI

05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 
sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci 
maddesi ile 3065 sayılı KDVK’nın vergi sorumlu-
sunu düzenleyen 9’uncu maddesine “Şu kadar ki 
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve 
iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer 
vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektro-
nik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma de-
ğer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan 
edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda 
sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya iliş-
kin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” cümlesi 
eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile Türkiye’de 
ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merke-
zi bulunmayanlar tarafından katma değer vergi-
si mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik 
ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer 
vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan 
edilip ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Söz ko-
nusu düzenlemeye yönelik usul ve esasları be-

lirlemek amacıyla 22/12/2017 tarihinde Gelir İda-
resi tarafından tebliğ taslağı hazırlanıp internet 
sitesinde tüm kamuoyunun bilgisine sunulmuş-
tur. Tebliğ taslağında bazı değişiklikler yapılarak 
31/01/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de 
17 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak son 
halini almıştır.

Buna göre, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, ka-
nuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tara-
fından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek 
kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda 
sunulan hizmetler KDV’ye tabi kılınmış ve bu hiz-
metlere ilişkin KDV’nin, elektronik ortamda hiz-
meti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi 
mecburi hale getirilmiştir.

Genel hükümler çerçevesinde, KDVK’nın 1’inci 
maddesine göre Türkiye’de yapılan hizmetler 
KDV’ye tabidir. Kanundaki tanıma göre hizmet, 
teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dı-
şında kalan işlemler olarak tanımlanmıştır. Yine 
Kanun, hizmet sayılan halleri, bir şeyi yapmak ve 
işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onar-
mak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, 
değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı 
taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebile-
ceği belirtilmiştir. Kanunun 6’ncı maddesinde ise 
hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten 
Türkiye’de faydalanılması durumunda işlemlerin 
KDV’ye tabi olacağı belirtilmiştir.

Genel çerçeveye tekrar bakacak olursak;

- Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merke-
zi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından,

- Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek 
kişilere,

- Bir bedel karşılığında,

- Elektronik ortamda sunulan hizmetler,

KDV’ye tabi olacaktır.

Dolayısıyla, tebliğe göre hizmet sunucusu; 
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve 
iş merkezi bulunmayan dar mükelleflerdir. Müş-
teriden bedel talep etme, hizmete ilişkin şartları 
belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yüküm-
lülüğü bulunanlar hizmet sunucusu olarak kabul 
edilecektir. Hizmeti alanlar ise Türkiye’de KDV 
mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerdir.

Diğer taraftan, hizmet sunucusunun Türkiye’de 
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bir işyerinin olması ve/veya hizmeti alanın KDV 
mükellefiyetinin bulunması durumlarında hesap-
lanacak olan KDV, tarafların hukuki durumlarına 
göre 1 veya 2 No’lu KDV beyannamesi vasıtasıy-
la genel esaslara göre beyan edilip ödenecektir. 
Türkiye’de bir işyerinin oluşup oluşmadığı ise 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre 
belirlenecektir.

Düzenleme hizmetler açısından yapılmış olup, 
mal teslimleri ise bu kapsamda değerlendirmeye 
tabi olmayıp KDVK genel hükümlerine göre belir-
lenecektir. 

Tebliğ taslağında, elektronik ortamda sunu-
lan hizmetlere ilişkin detaylı bir şekilde örnekler 
verilmiş ve ayrıca taslakta sayılan hizmetlerle 
benzerlik arz eden internet veya elektronik bir 
ağ aracılığıyla sunulan diğer hizmetler şeklinde 
açıklanmıştı. Ancak, 17 Seri No’lu tebliğde ise bu 
örneklere yer verilmemiş ve taslak metne göre 
daha geniş bir anlatımla elektronik ortamda sunu-
lan hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, 
düzenleme kapsamında hizmet olarak verebilece-
ğimiz bazı örnekler şunlardır;

 Çevrimiçi veri depolama hizmeti,

- Çevrimiçi gazete, dergi vb. yayınlara abonelik 
hizmeti,

- Bilgisayara ve cep telefonuna oyun ve prog-
ramlarının indirilmesi,

- Uzaktan eğitim hizmetleri,

- Alıcı ve satıcının internet ağı üzerinde bir 
araya getirilmesini sağlayan, mal ve hizmetlerin 
satışına ilişkin verilen hizmetler vb.

Örneğin, İstanbul’da ikamet eden ve 
Türkiye’de herhangi bir KDV mükellefiyeti bulun-
mayan bir gerçek kişi, yurtdışında faaliyet gös-
teren ve Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni 
merkezi ve iş merkezi bulunmayan X Global Beta 
Marketing GmbH şirketinden kişisel bilgisayarı için 
500 TL bedel karşılığında çevrimiçi (online) olarak 
virüs temizleme hizmeti satın almıştır. Söz konusu 
bu hizmet mezkûr tebliğ kapsamında KDV’ye tabi 
olacak ve bu hizmete ilişkin KDV, X Global Beta 
Marketing GmbH tarafından beyan edilip ödene-
cektir.

2. MÜKELLEFİYET TESİSİ

VUK’un mükerrer 257’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (4) numaralı bendine göre; beyanname 

ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer 
güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de 
dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi ileti-
şim araç ve ortamında verilmesine, bunların ak-
tarımında uyulacak format ve standartlar ile uy-
gulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, 
bu zorunluluk veya standartları mükellef grupları 
ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulat-
maya ya da belirlemeye, beyannameler üzerine 
düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri 
elektronik ortamda tebliğ etmeye Maliye Bakanlı-
ğı yetkili kılınmıştır.

17 Seri No’lu Tebliğin 11’inci maddesi ile KDV 
Genel Uygulama Tebliği’nin (V/B-4) bölümüne 
“Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükel-
leflerince verilmek üzere 3 no.lu” ibaresi eklene-
rek, 3 No’lu KDV beyannamesi ihdas edilmiştir.

Mezkûr Tebliğ kapsamındaki hizmet sunucu-
ları, söz konusu işlemlere yönelik KDV’yi, 3 No’lu 
KDV beyannamesi ile elektronik ortamda be-
yan edeceklerdir. Dolayısıyla, Maliye Bakanlığı, 
VUK’daki yetkiyi kullanarak KDVK’da yeni bir be-
yanname ihdas etmiştir.

Mükelleflerin herhangi bir işe başlama bildiri-
mi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Hizmet 
sunucuları, 3 No’lu KDV beyannamesini vermeden 
önce, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.digitalser-
vice.gib.gov.tr internet sitesinde yer alan formu 
doldurmaları gerekmektedir. Formun doldurul-
ması sonucunda hizmet sunucuları adına, Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, 
“Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mü-
kellefiyeti” tesis ettirilecektir. Mükellefiyet tesisi 
üzerine hizmet sunucularına kullanıcı adı, parola 
ve şifre verilecektir. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere VUK’un “Vergi 
Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali 
Müşavir Tasdik Raporları” başlıklı mükerrer 227’nci 
maddesindeki yetkiye istinaden, belirli hadleri 
aşan mükelleflerin beyannamelerini meslek men-
suplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır. 
17 Seri No’lu Tebliğ kapsamındaki işlemlerde ise 
herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın, beyanname-
lerin meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.

Yine hizmet sunucularına tebliğ kapsamında 
getirilen bir diğer kolaylık da defter tutma zorun-
luluğunun bulunmamasıdır. VUK’da yer alan defter 
tutma zorunluluğu, elektronik hizmet sunucuları 
açısından geçerli olmayacaktır.
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3. KATMA DEĞER VERGİSİNİN HESAPLANMASI

Tebliğ kapsamında elektronik hizmet sunucu-
ları tarafından Türkiye’de KDV mükellefiyeti olma-
yan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları 
hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda 
KDV hesaplanacaktır.

Hizmet sunucuları tarafından 3 No’lu KDV 
beyannamesi ile beyan edilen hizmetlere iliş-
kin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti 
olanlardan temin edilen mal ve/veya hizmetler 
nedeniyle fatura vb. belgelerde gösterilen KDV’nin 
bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden 
kısmı KDVK’nın (29/1) maddesi kapsamında indi-
rimi mümkün olacaktır. Daha önceki tebliğ tasla-
ğında indirim hakkının bulunmadığı belirtilmiş olsa 
da yürürlüğe giren 17 Seri No’lu Tebliğ ile hizmet 
sunucularına indirim hakkı tanınmıştır. Ancak bu 
fatura ve belgeler, VUK kapsamında muhafaza 
ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilmesi 
zorunludur.

4. BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI

Hizmet sunucuları, Elektronik Hizmet Sunucu-
larına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamındaki işlem-
lere ilişkin KDV’yi takvim yılının aylık vergilendir-
me dönemleri itibariyle vergilendirme dönemini 
takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar, 
internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No’lu KDV 
Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ede-
ceklerdir. 

Ancak Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 
01/01/2018 tarihinden itibaren, tebliğ kapsamında 
elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılı-
nın Ocak, Şubat ve Mart dönemlerinde yaptıkları 
işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itiba-
ren 24’üncü günü akşamına kadar verecekleri 3 
No’lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri uygun 
görülmüştür. Mükelleflerin beyanı gereken bir iş-
leminin olmaması halinde ise ilgili döneme ilişkin 
beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Beyan edilen KDV, beyannamenin verilmesi 
gereken ayın 26’ncı günü akşamına kadar, ver-
gi dairelerine, tahsile yetkili bankalara veya Ge-
lir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden 
ödenmesi gerekmektedir.

İşlem kapsamında bedelin döviz olarak belir-
lendiğinde, vergiyi doğuran olayın meydana gel-
diği günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üze-
rinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bankasınca 

Resmi Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk 
parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas 
alınacaktır.

5. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

Gelir İdaresi tarafından kamuoyuyla paylaşılan 
tebliğ taslağında; ödemeye aracılık eden banka-
lar ve benzeri kuruluşlara, Türkiye’de ikametgâhı, 
işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan-
lara yapılan ödemeleri VUK’un 149 ve mükerrer 
257’nci maddesi uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı-
na bildirmezorunluluğu getirilmişti.

Ancak 17 Seri No’lu KDV tebliğinde, taslaktaki 
bilgi verme zorunluluğu yer almamaktadır. Tebliğe 
göre, KDVK’nın 9’uncu maddesinde yer alan elekt-
ronik ortamda sunulan hizmetlere yönelik beyan 
yükümlüğüne ilişkin düzenlemelere uymayanlar 
hakkında, VUK’un vergi cezalarına ilişkin hüküm-
lerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merke-
zi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik or-
tamda bedel karşılığında sunulan hizmetlere iliş-
kin hizmet sunucusu tarafından 3 No’lu KDV be-
yannamesi verilmemesi halinde; VUK’un 352’nci 
maddesine göre usulsüzlük cezası kesilecektir. 
Söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda VUK’un 
30’uncu maddesine göre re’sen takdir nedeni ol-
duğundan dolayı 2 kat olarak uygulanacaktır.

6. DÜZENLEMENİN UYGULANABİLİRLİLİĞİ VE 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tebliğde her ne kadar yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi halinde uygulanacak cezalarda VUK 
hükümlerine atıfta bulunulmuş olsa da uygulama-
da bazı sorunlar ortaya çıkabilecektir. Bunlara kı-
saca değinecek olursak;

- Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni 
merkezi ve iş merkezi bulunmayan elektronik or-
tamda hizmet sunucuları Tebliğ kapsamında be-
yanname vermedikleri takdirde VUK’un 30’uncu 
maddesi kapsamında matrahları resen takdir 
edilecektir. Ancak, matrah veya matrah kısımları 
üzerinden vergi tarh edildikten sonra elektronik 
ortamda hizmet sunmaya devam eden hizmet 
sunucularına elektronik haberleşme sistemlerinin 
askıya alınması veya durdurulması gibi başka mü-
eyyide uygulanıp uygulanmayacağı Tebliğde be-
lirtilmemiştir. Aksi halde yurtdışında bulunan söz 
konusu KDV mükelleflerine ulaşmak ve tarh edi-
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len cezaları tahsil etmek kolay bir işlem olmaya-
caktır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen elekt-
ronik hizmet sunucuları faaliyetlerine devam ettiği 
takdirde ise, 7061 sayılı Kanun ile usul ve esasları 
düzenleyen 17 Seri No’lu Tebliğin yürürlüğe girmiş 
olmasının da anlamı kalmayacaktır.

- Tebliğ taslağında, ödemeye aracılık eden 
bankalar ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıy-
met Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kap-
samında faaliyette bulunan elektronik para ve 
ödeme kuruluşlarına bilgi verme sorumluluğu 
yüklenmişti. Söz konusu yükümlülük kapsamında, 
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve 
iş merkezi bulunmayan elektronik ortamda hiz-
met sunanlara yapılan ödemelerin, takvim yılının 
üçer aylık dönemleri itibariyle Gelir İdaresi Baş-
kanlığına bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesi 
öngörülüyordu. Ancak 17 Seri No’lu Tebliğ ile bu 
hükümler tebliğden çıkarılmıştır. Ödemelerin ban-
kalar üzerinden yapılacağı göz önüne alındığında, 
para akış sistemini kontrol edebilmek için özellikle 
bankaların sorumluluk kapsamında aktif rol oyna-
ması önem arz edecektir. Bu husus tekrar gözden 
geçirilerek yeniden değerlendirilmelidir.

- Bir diğer sorun ise, yurtdışında faaliyet göste-
ren elektronik hizmet sunucularının Türkiye’de yer 
alan mevzuat hakkında bilgisinin ne kadar yeterli 
olduğudur. Dolayısıyla, 3 No’lu KDV beyannamesi 
verme zorunluluğu bulunan yurtdışı mükellefleri-
nin bilgisinin olmadığı durumlarda yükümlülükle-
rinden nasıl haberdar olacağı sorun teşkil edecek-
tir. Örneğin düzenleme kapsamında, Türkiye’de 
KDV mükellefiyeti bulunmayan bir gerçek kişiye 
elektronik ortamda hizmet sunan Japonya’daki bir 
kişinin Türk mevzuatına hâkim olması ve yüküm-
lülüklerini bilmesi beklenmektedir. Kendi dillerin-
de yazılmamış mevzuata ve buna ilişkin usul ve 
esasları içeren tebliğlere, kurumsallaşmamış bir 
şirketin hâkim olması zor görünmektedir.

Yukarıda örneklediğimiz üzere, Kanun ve Teb-
liğ kapsamında özellikle yükümlülüklerin yerine 
getirilebilmesi amacıyla, VUK dışında hangi yap-
tırımların uygulanacağı eksik kalmıştır. Dolayısıyla 
kısa zaman içinde, hem ikincil düzenlemeler hem 
de www.digitalservice.gib.gov.tr internet sitesin-
de farklı dillerde detaylı açıklamalara ve bilgilere 
yer verilmesi önem arz etmektedir.

SONUÇ

7061 sayılı Kanun ile yurtdışında bulunan ve 
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve 
iş merkezi bulunmayanlar tarafından, KDV mü-
kellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere elektronik 
ortamda sunulan hizmetler için hizmet sunucuları-
na 01/01/2018 tarihinden itibaren KDV hesaplama 
ile beyan ve ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Dü-
zenleme ile ilgili usul ve esaslar ise 17 Seri No’lu 
KDV Tebliği ile açıklanmıştır. Her ne kadar düzen-
lemenin usul ve esasları belirtilmiş ve açıklanmış 
olsa da söz konusu yükümlülüklere uyulmaması 
halinde alınması gereken tedbirlerin eksik olduğu 
gözlenmektedir. Bu konuda özellikle; mevzuatın 
yabancı dilde yayımlanması, bankalar ile elektro-
nik para ve ödeme kuruluşlarına yurtdışına yapılan 
ödemelerde sorumluluk yüklenmesi, yükümlülük-
lerini yerine getirmeyenler hakkında elektronik 
haberleşme sistemlerinin kısıtlanması Kanun’un 
konuluş amacına ve uygulanabilirliğine hizmet 
edecektir. VSD
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ÖZET

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, 
işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak 
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar 
ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfa-
atlerdir. İşverenler tarafından emeklerinin karşı-
lığı olarak çalışanlara ödenen ücret nakit olarak 
ödenebileceği gibi ayni1 ücret ödemesi şeklinde 
de yapılabilmektedir. Ücret ödemelerinin vergi-
lendirilmesi esasen diğer gelir unsurlarına göre 
önemli farklılıklar içermektedir. İşverenler kendi 
mevzuatları veya toplu iş sözleşmelerinin gereği 
olarak çalışanlarına ayni ücret ödemesinde bulun-
maktadırlar. Ayrıca, ayni ücret ödemesi ise ücret 
ödemesinin vergilendirme zorluğunu daha da ar-
tırmaktadır. Ülkemizde özellikle Ramazan ayında 
ve dini Bayramlarda işverenlerin ihtiyari olarak 
çalışanlarına sağladığı ayni yardımlar daha çok 
artmaktadır. Hizmet erbabına işverenler tarafın-
dan yapılan ayni ücret ödemelerinde gelir vergisi, 
katma değer vergisi, damga vergisi kanunları ile 
ve vergi usul hükümlerine göre bazı vergisel yü-
kümlülükler söz konusu olmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Ücret, İşveren, Ayni Ücret, 
Ortalama Perakende Fiyat, Emsal Bedel, Brüt Üc-
ret, Tevkifat, Vergi Tarifesi.

JEL Sınıflandırması: H2, H29.

Çalışanlara 
Yapılan Ayni Ücret 
Ödemelerinin 
Vergilendirilmesi**

İmdat TÜRKAY*

TAXATION OF WAGE IN KIND PAYMENTS TO 
EMPLOYEES

ABSTRACT

According to the Revenue Tax Law No. 193, 
wages are interests that can be represented by 
money and income in kind, provided to the emp-
loyees who are subject to the employer and to a 
certain workplace. The wages paid by the emp-
loyers can be paid in cash or in the form of the 
income in kind payment. The taxation of wage 
payments mainly involves significant differen-
ces from other income elements. Employers pay 
the income in kind their employees as required 
by their legislation or collective bargaining agre-
ements. In addition, the income in kind payment 
increases the taxation difficulty even more. In 
our country, the same kind of benefits provided 
by employers are increasing voluntarily to their 
employees, especially during Ramadan and religi-
ous holidays. There are some tax liabilities in the 
income in kind payments made by the employers 
to the service worker, such as income tax, value 
added tax, stamp tax laws and tax procedural 
provisions.

Keywords: Wage, Employer, Wage in Kind, 
Average Retail Price, Imputed Cost , Gross Wage, 
Withholding Tax, Tax Tariff.

JEL Classification: H2, H29.

* Gelir İdaresi Grup Başkanı

** Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz 
ve değerlendirilemez.

1 “Para olarak değil, madde olarak verilen”, http://www.tdk.gov.tr.
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GİRİŞ

İşverenler tarafından çalıştırdıkları hizmet er-
baplarına, emeklerinin karşılığı olarak nakden ya-
pılan ücret ödemelerinin dışında, ayın olarak da 
ücret ödemesi yapılabilmektedir. Bu şekilde ayın 
olarak ödenen bir ücret, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda ücret kapsamında değerlendirilmiştir. 
Hizmet erbabına ayın olarak ödenen ücret Ge-
lir Vergisi Kanununda ve özel kanunlarda istisna 
edilmediği sürece, nakit olarak yapılan ücret öde-
mesinde olduğu gibi hizmet erbabının aylık ücret 
matrahına dahil edilerek artan oranlı vergi tarifesi 
uygulanarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, işverenler tarafın-
dan hizmet erbabına ayın olarak ödenen ücretin 
ne şekilde gelir vergisine, katma değer vergisine, 
damga vergisine tabi tutulacağı ile ödemelerin 
nasıl belgelendirileceği konusu incelenecektir.

1. ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINDA YAPILAN 
ÖDEMELER

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde 
ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatler olduğu ve ücretin ödenek, tazminat, 
kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsi-
sat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, 
gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş 
olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde ol-
mamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 
tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini de-
ğiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Gelir Ver-
gisi Kanununda, aşağıda yazılı ödemeler de ücret 
kabul edilmiştir.

- Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci 
maddesinde belirtilen sandıklar tarafından öde-
nen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en 
yüksek ödeme tutarını aşan emekli, malûliyet, dul 
ve yetim aylıkları.

- Daha önce yapılmış veya gelecekte yapıla-
cak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla 
sağlanan menfaatler.

- TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi 
üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara 
göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonla-
rın üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer 
kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağla-
nan para, ayın ve menfaatler.

- Yönetim ve Denetim Kurulları başkanı ve 
üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dola-
yısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve men-
faatler.

- Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, 
spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üye-
lerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve men-
faatler.

- Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla 
yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

Aynı Kanunun 62 nci maddesinde de işveren-
ler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları 
dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak 
tanımlanmıştır. GVK’ya göre, bir ödemenin ücret 
olarak kabul edilebilmesi ve buna göre vergilendi-
rilebilmesi için hizmet erbabının;

- Bir işverene tabi ve onun göstereceği işye-
rinde çalışması, 

- İşverenin emir ve talimatı dahilinde hizmet 
görmesi ve, 

- Hizmet karşılığında para veya para ile temsil 
edilebilen bir menfaat elde etmesi, 

gerekmektedir. İşverenler tarafından yapılan 
bir ödemenin gerçek usulde elde edilen bir ücret 
olarak değerlendirilebilmesi için bu üç temel şartın 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan her-
hangi birinin olmaması, elde edilen gelirin ücret 
olma vasfını etkilemektedir. 

GVK’nın 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
ise kimlerin maddede sayılan ödemeleri nakden 
veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiple-
rinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapma-
ya mecbur oldukları sayılmıştır. Aynı maddenin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet 
erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede ya-
zılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan 
faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere 
göre vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Ge-
lir vergisinden istisna edilen ücret ödemeleri ise 
GVK’nın “Müteferrik İstisnalar” bölümünde ve 
ücret ödemelerine ilişkin kendi özel kanunlarında 
belirtilmiştir. Dolayısıyla, istisna kapsamında ol-
mayan veya istisna kapsamında olmakla beraber 
belli bir istisna limitini geçen ücret ödemelerinin 
tamamının gerçek usulde elde edilen ücret geliri 
olarak tevkif suretiyle ya da yıllık beyan esasıyla 
vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Ücret ödemelerinin ne şekilde vergilendirile-
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ceği ise ana hatlarıyla 128 seri no.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği2 ile 160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde3 açıklanmıştır. Öte yandan, işverenler 
tarafından hizmet erbabına ücret ve ücret kapsa-
mında yapılan ödemelerden hangilerinin gelir ver-
gisinden istisna olduğunun Gelir Vergisi Kanunu ile 
yapılan ödemelerin yasal dayanağı olan özel ka-
nunlarda belirtilmesi gerekmektedir. İstisna kap-
samında olmayan ve ücret kapsamında değerlen-
dirilen ödemelerin işverenler tarafından nakden 
veya mahsuben ödenmesi sırasında Gelir Vergisi 
Kanununun 61, 62, 94, 103 ve 104 üncü maddele-
rine göre gelir vergisi tevkifatının yapılması gere-
kir. İşverenler tarafından kendilerine bağlı olarak 
çalışan hizmet erbaplarına çalışmalarının karşılığı 
olarak nakit ücret ödemesi genel kural olmakla 
beraber zaman zaman çeşitli sebeplerle ayni ücret 
ödemesi de yapılabilmektedir. Yukarıda yer alan 
ücretin tanımına göre ücret ödemelerinin mutla-
ka nakit olarak ödenmesi de gerekmemektedir. 
Çünkü hizmet erbabına verilen her türlü ayın ve 
sağlanan her türlü menfaat de ücret olarak tanım-
lanmaktadır.

2. AYNİ ÜCRET ÖDEMESİNE İLİŞKİN GELİR VER-
GİSİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sek-
tör işverenleri tarafından, kendi mevzuatları veya 
toplu iş sözleşmelerine göre çalıştırdıkları perso-
nele gıda (süt, yoğurt, sıvı yağ, prinç, şeker, un 
vb.), giyim (ayakkabı, ceket, pantolon, mont, ka-
zak vb.), havlu ve temizlik maddesi gibi mal tabir 
edilen ayınlar verilebilmektedir. İşverenler tarafın-
dan, personele gıda maddesi, giyim ve diğer şe-
killerde yapılan ayni yardımların, GVK’da belirtilen 
bir istisnası yoksa hizmet erbabına ücretleri dışın-
da net olarak sağlanmış bir menfaat olarak kabul 
edilmesi ve söz konusu ödemelerin ücret olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. GVK’nın 96 ncı 
maddesine göre de hesaplanacak verginin işve-
ren tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. 

GVK’nun  61 inci  maddesinde  ücret; “İşverene 
tabi ve belirli bir  işyerine bağlı olarak çalışanlara 
hizmet karşılığı verilen para  ve  ayınlar  ile  sağ-
lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” 
şeklinde tanımlanmıştır. Ücretin tanımından açıkça 
anlaşılacağı üzere para ile (nakit) ödeme dışında 
“ayınlar ile sağlanan  ve  para  ile  temsil  edilebi-
len menfaatler” de ücret olarak kabul edilmekte-

dir. GVK’nın 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 
“Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından ve-
rilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler topla-
mından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra ka-
lan miktardır.” denildikten sonra dört bent halinde 
gayrisafi ücret tutarından nelerin indirim konusu 
yapılacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin son fıkra-
sında ise, “Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildi-
ği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına 
göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan men-
faatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin 
emsal bedeline göre değerlenir.” hükmüne yer 
verilmiştir.

267 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin4 
“Ücretlerin nakit dışındaki ödeme araçları vasıta-
sıyla yapılması” başlıklı bölümünde ise; “Sporcu 
ücretleri, nakit olarak ödenebildiği gibi ayın ola-
rak da ödenebilmektedir. Sporcu ücretlerine iliş-
kin ödemelerin nakit dışında örneğin gayrimenkul 
veya taşıt ve benzeri ayın şekilde yapılması halin-
de, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 
son fıkrası uyarınca ücretin safi tutarı;

- Verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki orta-
lama perakende fiyatlarına göre,

- Konut tedariki ve sair suretle sağlanan men-
faatler ise, konutun emsal kirasına veya menfaa-
tin emsal bedeline göre,

tespit edilmek suretiyle değerlenecek ve bu 
ödeme tutarları toplamı üzerinden gelir vergisi 
tevkifatı yapılacaktır.” açıklaması yapılmıştır. Tabi 
burada sporculara nakit olarak yapılan ücret öde-
melerinin yanında ayın olarak yapılan ödemeler 
hakkında yapılan açıklamalar, tüm hizmet erbap-
larına yapılan ayın ücret ödemeleri için geçerli bu-
lunmaktadır.

2.1. Çalışana Verilen Yemek Yardımı, Yakacak 
Yardımı, Çocuk Zammı, Aile Yardımı, Evlenme 
ve Doğum Yardımının Durumu 

İşverenler tarafından çalışanlara yapılan bazı 
yardım ve ödemeler ücret sayılmakla beraber, 
GVK’da ve kendi özel kanunlarında belli limitler 
ve esaslar çerçevesinde gelir vergisinden istisna 
edilmiştir. GVK’nın “Müteferrik İstisnalar” başlıklı 
23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı 
bendine göre; hizmet erbabına işverenlerce ye-
mek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir 

2 31.01.1981 tarih ve Mükerrer 17237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3 21.11.1989 tarih ve 20349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

4 24.06.2008 tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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vergisinden istisna edilmiştir. İşverenlerce, işye-
rinde veya müştemilatında yemek verilmeyen 
durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek 
bedelinin (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak 
üzere) 14 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödeme-
nin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere 
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması ha-
linde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek be-
deli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla 
sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 

Hizmet erbabına verilen yemeğin işyeri ve 
müştemilatında verilmesi halinde, yemek bede-
linin tamamının gelir vergisinden istisna edilme-
si gerekir. Yemek işyeri ve müştemilatı dışında 
veriliyorsa yemek bedeline ilişkin faturanın işve-
ren adına düzenlenmesi ve yemek bedeline iliş-
kin ödemenin bu hizmeti sağlayan lokanta veya 
kuruluşa yapılması halinde, yemek bedelinin 14 
TL’sinın gelir vergisinden istisna tutulması, fazla-
sının ilgili ayın ücretine dahil edilerek vergilendi-
rilmesi gerekir. Nakit olarak verilen yemek bede-
linin ise tamamının gelir vergisi ve damga vergisi 
matrahlarına dahil edilerek vergilendirilmesi ge-
rekmektedir.      

GVK’nın 24 üncü maddesinin (4) numaralı ben-
dine göre,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve 
Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler da-
hil) ve yine aynı Kanunun 25 inci maddesinin (4) 
numaralı bendine göre, hizmet erbabına ödenen 
çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen mik-
tarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.)  
gelir vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, ça-
lışanlara 657 sayılı Kanuna göre ödenen yakacak 
yardımı ile Devletçe verilen miktarı aşmayan ço-
cuk zammı ödemelerinin gelir vergisinden istisna 
edilmesi, aşan kısmın bulunması halinde ise  fazla-
sının vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 202 ve müteakip maddelerinde 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 ve 
müteakip maddelerinde ve 2914 sayılı Yükseköğ-
retim Personel Kanununun 10 uncu maddesinde, 
bu Kanunlara tabi olan hizmet erbabının eşleri ile 
çocukları için aile yardımı ödeneği verilmesi ve bu 
ödeneğin hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulma-
ması hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 657, 926 
ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olan hizmet erbabı-
na eşi ve çocukları için “aile yardımı ödeneği” adı 
altında yapılan ödemelerin, kanunlarında yer alan 
hükümleri uyarınca ve gelir vergisi kanunu hü-

kümleri ile ilgilendirilmeksizin hiç bir vergiye tabi 
tutulmadan ödenmesi gerekmektedir. Ancak, 657, 
926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olmayan hizmet 
erbabına yapılan aile yardımı ödemelerinin ise 
ücret ödemesi olarak kabul edilerek, gelir vergisi 
kanununun ilgili hükümleri uyarınca vergiye tabi 
tutulması gerekir.

GVK’nın 25 inci maddesinin (5) numaralı ben-
dine göre, evlenme ve doğum münasebetiyle 
hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hiz-
met erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden 
gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmı-
na uygulanır.) gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
Buna göre, işverenler tarafından hizmet erbabına 
yapılacak evlenme ve doğum yardımı ödemele-
rinin belirtilen limitler dahilinde gelir vergisinden 
istisna edilmesi, aşan kısmın ise vergiye tabi tu-
tulması gerekmektedir. Söz konusu yardımın her 
ay verilmesi durumunda evlenme yardımından 
söz edilemeyeceğinden yapılan ödemelerin ücret 
ödemesi kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun 
ilgili hükümleri uyarınca vergiye tabi tutulması ge-
rekmektedir.5 Evlenme yardımının nakit ödemenin 
dışında ayın olarak yapılması durumunda da söz 
konusu istisna uygulaması yine geçerli bulunmak-
tadır.

2.2. Yatacak Yer veya Konut Tahsisi, Toplu 
Taşıma Yardımı ve Demirbaş Olarak Verilen 
Giyim Eşyası

 Personele yatacak yer veya konut tahsisi

GVK’nın 23 üncü maddesinin (9) numaralı ben-
di ile genel olarak maden işletmelerinde ve fab-
rikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
barındırılması gereken memurlarla müstahdemle-
re konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtıl-
ması ve suyunun temini suretiyle sağlanan men-
faatler ile mülkiyeti işverene ait olan konutların 
hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle 
sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilmesin-
de konutun brüt alanının 100 m2’yi aşmaması ve 
100 m2’yi aşan konutlarda da 100 m2’ye isabet 
eden menfaatin mutlak olarak vergiden müstesna 
tutulması gerekmektedir. Hizmet erbabına konut 
tahsisi suretiyle sağlanan menfaatlerin gelir ver-
gisinden istisna edilebilmesi için;

• Genel olarak maden işletmelerinde ve fabri-
kalarda çalışan işçiler olması,

• Özel kanunlara göre barındırılması gereken 

5 www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi (Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 16700543-120-21 sayılı özelgesi).
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memur ve müstahdemlerden olması,

• Mülkiyeti işverene ait konutlarda, tahsis edi-
len konutun brüt alanının 100 m2 yi aşmaması, 
gerekmektedir.

 Personelin toplu olarak işyerine gidip gel-
mesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma hiz-
metleri

GVK’nın 23/10 üncü maddesinde, işverenler 
tarafından vasıta temin edilerek hizmet erbabının 
işyerine topluca gidip gelmeleri için yapılan toplu 
taşıma giderleri istisna kapsamına alınmıştır.  İşve-
renin toplu taşıma için temin ettiği aracın işverene 
ait olup olmamasının veya işveren tarafından kira-
lanmış olmasının bir önemi yoktur. Bunun haricin-
de personele günlük olarak verilecek taksi ücreti, 
toplu taşıma kartı, otobüs bileti, metro kartı veya 
diğer adlar altında yapılan yol giderleri istisna kap-
samında değildir. Aynı şekilde personele özel araç 
tahsis edilmesi veya personelin kendi aracı ile işe 
gelip gitmesi durumunda bunun yakıt masrafının 
ödenmesi durumunda anılan istisna uygulanma-
yacaktır. Bu tip ödemelerin personele sağlanan bir 
menfaat kabul edilerek, ücret kapsamında vergiye 
tabi tutulması gerekir. İstisna kapsamında olma-
yan bu tip ödemelerin net olarak belirlenmesi ha-
linde işverenler tarafından bu miktarın brütünün 
bulunması ve brüt tutar üzerinden hesaplanan 
verginin işverence üstlenilmesi gerekmektedir.

 Demirbaş olarak verilen giyim eşyası

Gelir Vergisi Kanununun 27/2 nci maddesine 
göre, resmi veya özel müesseseler tarafından hiz-
met erbabına demirbaş olarak verilen giyim eşya-
sı gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenler ta-
rafından hizmet erbabına verilen giyim eşyasının 
gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

• Hizmet erbabına verilen giyim eşyasının işin 
icabı olarak verilmiş olması,

• İşte giyilen bir giyim eşyası olması,

• Demirbaş niteliğinde bulunan giyim eşyası 
olması ve,

• Hizmet erbabının işten ayrılması halinde gi-
yim eşyasının geri alınması,

gerekmektedir. Hizmet erbabına yukarıda yer 
alan şartlar dahilinde verilmeyen giyim eşyalarının 
gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değil-

dir. Bu nedenle, personele giyim eşyası alınması 
veya diktirilmesi için nakten yapılan ödemeler ile 
personele demirbaş niteliğinde olmayan ayakkabı 
ve elbise gibi giyim eşyası verilmesi istisna kapsa-
mında değildir. 

2.3. Verilen Ayın Ücretin Değerinin Hesaplan-
ması

GVK’nın 63 üncü maddesinde yer alan hü-
kümlere ve 267 seri no’lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde yapılan açıklamalara göre; işverenler 
tarafından hizmet erbabına hizmet karşılığı veri-
len ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama pe-
rakende fiyatları ile değerlenir. Perakende fiyat 
ise; işlendikten sonra veya aynen tekrar satışa arz 
edilmeyecek ve normal bir tüketicinin ortalama 
ihtiyacını geçmeyecek miktardaki satışlara uygu-
lanan fiyatı ifade eder. Ayni değerin verildiği gün 
ve yerde, bu tür satışlar için uygulanan birden faz-
la fiyat varsa, bunların ortalaması alınır. İşverenler 
çalışanlarına kendi ürettikleri veya satın aldıkları 
malları ücret olarak verebilirler. Gelir Vergisi Ka-
nunu, çalışanlara ücret olarak verilen malların, ve-
rildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyata 
göre değerlenmesini öngörmektedir. Uygulama 
pratikliği açısından konu hakkında aşağıdaki yön-
temlerde izlenebilir.

 İşveren, ücretliye kendi imal ettiği (ve pe-
rakende satışını yapmadığı) bir kıymeti verdiğin-
de, piyasadaki ortalama perakende satış fiyatı 
ile değerleme yapmak zorunda olmakla beraber, 
ortalama perakende satış fiyatının gerektiğinde, 
mükellefin müracaatı üzerine takdir komisyonla-
rınca belli edilmesi de mümkündür.6 Kendi ürettiği 
bir malı çalışanına veren bir işletmenin ayni olarak 
ödediği ücreti hesaplarken kendi üretim maliyetini 
veya satış bedelini değil, verilen malın perakende 
satış fiyatını dikkate alması gerekmektedir. 

 Aynı şekilde, alım satımını yaptığı bir malı 
çalışanına veren bir işletmenin ayni olarak ödediği 
ücreti hesaplarken kendi alım bedelini değil, çalı-
şana verilen malın perakende satış fiyatını dikkate 
alarak ücret tutarını hesaplaması gerekiyor.

 Ücretliye verilen ayni değer, hariçten satın 
alınmış ve satın alınan miktar, normal bir tüketici-
nin ortalama ihtiyacını aşmıyorsa, diğer bir deyim-
le perakende satış fiyatı ile alınmışsa, alış fiyatı ile 
değerlendirilebilir. Ancak, büyük bir parti halinde 
satın alma varsa, satın alma fiyatının o yerdeki 
perakende satış fiyatı ortalamasına tekabül etti-

6 Yılmaz ÖZBALCI, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Kasım 1998, Sayfa:529-530.
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ği söylenemez. Bu durumda, ortalama perakende 
fiyatın ayrıca tespiti ve değerlemesinin ona göre 
yapılması gerekir. Ayrıca, alış fiyatı ile değerleme 
fiyatı (perakende satış fiyatı) arasındaki farkın, 
gelir hesaplarına alacak yazılması gerekir.

 Tespit edilen net ücret tutarından hizmet 
erbabının tabi olduğu vergi oranı baz alınmak su-
retiyle brüt ücrete ulaşılacak ve yapılan diğer nak-
di ödemelerle birleştirilerek ücretin gayrisafi tutarı 
tespit edilecektir. Çalışanlara sağlanan ve para 
ile ölçülebilen menfaatler ne şekilde ve ne türde 
olursa olsun çalışan yönünden ücret sayılmıştır.7

Özetlemek gerekirse; çalışanlara yapılan ayni 
yardımlar çalışan açısından “ücret” dir. Bu yardım 
karşılığında çalışan kişi bir işverene tabi ve belirli 
işyerine bağlı olarak ayni yardım bedeli+KDV ka-
dar net bir menfaat sağlamış olmaktadır. Dola-
yısıyla, sağlanan bu net menfaatin brüt tutarının 
hesaplanarak, menfaatin   elde     edildiği   aydaki   
brüt  ücretine  ilavesi  gerekmektedir. Çalışanlara 
konut tahsis ederek veya başka şekillerde sağ-
lanan menfaatlerde ücret tutarı, konutun emsal 
kirası veya menfaatin emsal bedeli dikkate alına-
rak hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan ücret, 
ayni olarak verilen mallarda olduğu gibi net ücret 
olarak kabul edilecek ve brütleştirilerek stopaja 
tabi tutulacak, brüt tutarı ise ücret gideri olarak 
dikkate alınacaktır.

2.4. Ayni Olarak Verilen Malın Değerinin 
Brütleştirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifatı

Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesine 
göre vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan öde-
melerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesil-
mesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından 
üstlenilmesi halinde bu vergi bilfiil ödenen miktar 
ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı 
üzerinden hesaplanır. Öte yandan, Gelir Vergi-
si Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasına 
göre ise hizmet erbabına verilen ayınlar, verildi-
ği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatları-
na göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan 
menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfa-
atin emsal bedeline göre değerlenir. Buna göre, 
işverenler tarafından işçilere yiyecek, içecek ve 
giyecek adı altında yapılan ayni yardımlar, hizmet 
erbabına ücretleri dışında net olarak sağlanmış bir 
menfaat olduğundan, ücret olarak kabul edilme-
si ve verildiği gün ve yerdeki ortalama peraken-
de fiyatlarına (KDV dahil) göre değerlendirilmesi 
sonucu tespit edilen tutarın brütünün bulunarak, 

bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinin 
işverence üstlenilmesi suretiyle, Gelir Vergisi Ka-
nununun 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre 
gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir. 
Ancak, hesaplanan bu verginin işverence üstle-
nilmesi suretiyle personele net ödeme yapılması 
mümkün olabileceği gibi, hesaplanan söz konusu 
vergi çalışanlardan da kesilebilecektir.

Benzer şekilde, işverenler tarafından konut 
tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, ko-
nutun emsal kirasına veya menfaatin emsal be-
deline göre değerlenir. Konut tedariki veya sair 
suretle sağlanan ve istisna kapsamında olmayan 
ayni ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 
63 üncü maddesine göre emsal kirası veya emsal 
bedelle değerlendirilerek bulunacak tutar üzerin-
den vergilendirilmesi, ayrıca net olarak yapılacak 
ödemenin brütünün bulunup, brüt üzerinden he-
saplanan verginin işveren tarafından üstlenilmesi 
suretiyle net ödeme yapılması gerekmektedir.

Çalışanlara ayni olarak verilen mallar nakit üc-
ret ödemesinde olduğu gibi ücretin bir unsurudur. 
Ayni ücret ödemesinin değeri, çalışana verilmiş 
net ücret olarak kabul edilir ve brüt tutarı hesap-
lanarak üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanır. 
Asıl ücreti gelir vergisinden istisna tutulan çalışan-
lar için ayni ücretler de vergiden istisna tutulabilir. 
Örneğin, maden işletmeciliği yapan bir işletmede 
yer altında çalışan işçilere ödenen ücretler gelir 
vergisinden istisnadır. Bu çalışanlara ayni olarak 
yapılan ödemelerde de istisna uygulanmasına en-
gel yoktur.

3. ÇALIŞANLARA YAPILAN AYNİ ÜCRET ÖDE-
MELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

Katma Değer Vergisi Kanununun verginin ko-
nusunu ve verginin konusunu teşkil eden işlemleri 
belirleyen 1’nci maddesinin (1) numaralı bendin-
de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek fa-
aliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin 
katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına 
alınmıştır. Aynı Kanunun teslim sayılan halleri dü-
zenleyen 3/a maddesinde; vergiye tabi malların 
her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler 
dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergi-
ye tabi malların işletme personeline ücret, prim, 
ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi-
nin teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır. KDV 
Kanununun 5 inci maddesinde ise vergiye tabi bir 
hizmetten işletme  sahibinin,  işletme  personeli-
nin  veya  diğer   şahısların  karşılıksız  yararlandı-

7 2017 Beyanname Düzenleme Rehberi, Gelir Vergisi Kanunu Rehberi, Vergi Müfettişleri Derneği, s:218.
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rılmasının hizmet sayılacağı hükmedilmiştir.

3065 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla-
rak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 
“Teslim Sayılan Haller” başlıklı I/A-3 Bölümünde 
ise;

“ . . .3065 sayılı Kanunun (3/a)maddesine göre;

-Vergiye tabi malların her ne suretle olursa 
olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla iş-
letmeden çekilmesi,

-Vergiye tabi malların işletme personeline üc-
ret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla 
verilmesi,

teslim sayılarak vergiye tabi tutulur.

Örnek: Akaryakıt ticareti ile uğraşan bir şahsın, 
satmak amacıyla aldığı bu akaryakıtın bir kısmını 
özel otomobilinde kullanması veya ticaretini yap-
tığı dayanıklı tüketim mallarından bir kısmını ken-
di şahsi ihtiyacında kullanmak üzere işletmeden 
çekmesi veya ücret, ikramiye, hediye, teberru gibi 
adlarla işletme personeline vermesi de teslim sa-
yılarak vergiye tabi tutulur.

Bu gibi hallerde işletmeden çekilen değerle-
rin  3065 sayılı Kanunun 27’nci maddesine  göre 
emsal bedeli ile değerlendirilmesi gerekir.

3065 sayılı Kanunun (3/b) maddesine göre, 
vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden is-
tisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olur-
sa olsun kullanılması veya sarfı da teslim sayılır.” 
açıklamasına yer verilmiş, aynı Tebliğin “Persone-
le Sağlanan Menfaatler” başlıklı I/B-5 Bölümünde; 
“KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan 
menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tu-
tulmaz:

a) Personele işyerinde veya müştemilatında 
yemek verilmesi,

b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi,

c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gel-
mesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma hizmet-
leri,

ç) Personele demirbaş olarak verilen giyim 
eşyası.

İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi 
için yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin 

bir unsuru olan bu masraflar, maliyetin bir parça-
sı olduğundan, personele tahsis sırasında vergiye 
tabi tutulmaz, bu mal ve hizmetlerin iktisabında 
yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre indi-
rim konusu yapılabilir.» açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla; ücretin ayni şekilde verilmesi 
veya çalışanlara ayni yardım yapılması durumu 
da teslim sayılan haller içinde yer almaktadır. Bu 
nedenle, verilen ayınların teslimi sırasında KDV 
hesaplanmalı ve ilgili dönem beyannamelerine 
yansıtılmalıdır. Teslimi KDV’ye tabi olduğu için, 
bu aynın satın alınması veya işletme tarafından 
üretilmesi nedeniyle yüklenilen KDV’lerin de indi-
rim konusu yapılacağı muhakkaktır. Ayrıca aynın 
tesliminde çalışanlardan herhangi bir bedel alın-
madığı için bu teslimlerde bedelin belli olmadığı 
kabul edilmektedir. Bu nedenle verilen ayınlar için 
hesaplanacak KDV matrahı ise KDV Kanununun 27 
nci maddesi hükmü gereğince emsal bedel üze-
rinden hesaplanacaktır.

Çalışanlara verilen ayınların teslimi sırasında 
hesaplanan KDV çalışanlardan tahsil edilmediği 
için, hesaplanan bu KDV işveren açısından ayni 
olarak ödenen ücretin maliyetini artırıcı bir etki-
ye sahiptir. Personele verilen ayni yardımların 
işletme faaliyet konusu ile ilgili olmaması ve dı-
şarıdan satın alınması halinde düzenlenen fatura 
veya benzeri belgelerdeki KDV’nin indirim konusu 
yapılması mümkün olmayıp, işveren açısından dı-
şarıdan satın alınıp çalışanlara verilen emtiaların 
veya sunulan hizmetlerin KDV dahil tutarı perso-
nele verilen net ücret olarak dikkate alınacak ve 
giderleştirilecektir.8

Çalışanlara verilen mallar için yüklenilen KDV, 
genel düzenlemeler çerçevesinde indirim konusu 
yapılır. İşverenler tarafından çalışan personele da-
ğıtılmak üzere satın alınan giyim eşyası, yakacak 
ve yiyeceklere ait katma değer vergisinin, KDV 
Kanununun 29/1 uncu maddesine göre indirim 
konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Malın 
işletmede üretilmesinin veya satın alınmasının 
bu işlem açısından bir önemi yoktur. Çalışanlara 
verilen ve ücret olarak kabul edilen malların tes-
limi kural olarak KDV’ye tabidir. Kural bu şekilde 
olmakla birlikte, KDV uygulamasında personele 
sağlanan bazı menfaatleri teslim olarak değerlen-
dirmemekte ve KDV’ye tabi tutmamaktadır.  Per-
sonele sağlanan söz konusu menfaatler nedeniyle 
katlanılan giderler işletme gideri olarak kabul edil-
mekte, yüklenilen KDV genel esaslar çerçevesin-
de indirim konusu yapılmaktadır. Yukarıda sayılan 

8 Osman DOĞAN, Personele Yapılan Ayni Yardımların Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi, Diyalog Dergisi, Nisan 2016, Sayı:336.
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ve KDV’ye tabi tutulmayan söz konusu teslim ve 
hizmet ifaları, doğrudan işletme gideri kabul edil-
mekte, personele tahsis sırasında vergiye tabi 
tutulmamakta, bu mal ve hizmetlerin iktisabında 
yüklenilen vergiler genel düzenlemelere göre in-
dirim konusu yapılmaktadır.

Örnek: (X) A.Ş. tarafından Eylül/2017 ayında 
toplu iş sözleşmesinin gereği olarak işçilere yaka-
cak yardımı, kumaş, havlu, temizlik malzemesi ve 
ayakkabı şeklinde ayni yardımlar yapılmıştır.

Yapılan ayni yardımlar, hizmet erbabına üc-
retleri dışında net olarak sağlanmış bir menfaat 
olduğundan, ücret olarak kabul edilmesi ve anılan 
GVK’nın 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca 
verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fi-
yatlarına (KDV dahil) göre değerlendirilmesi so-
nucu tespit edilen tutarın brütünün bulunarak, bu 
tutar üzerinden hesaplanacak verginin işverence 
üstlenilmesi suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 94, 
103 ve 104 üncü maddelerine göre işlem yapılması 
gerekmektedir. Bu durumda, işçilere ödenen net 
ücret ile işverence üstlenilen vergi toplamı genel 
hükümlere göre gider veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alınacaktır. Söz konusu madde ve mal-
zemelerin piyasadan fatura kesilip temin edilmiş 
olması ve fatura tutarlarının gider veya maliyet 
unsuru olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettiril-
diği durumda ise sadece net ödeme tutarı ile brüt 
ödeme tutarı arasındaki farkın gider veya maliyet 
olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu-
nun 3/1-a maddesinde, vergiye tabi malların her 
ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dı-
şındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye 
tabi malların işletme personeline ücret, prim, ik-
ramiye, hediye, teberrü gibi namlarla verilmesi 
halinde teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 
Katma değer vergisi uygulamalarında personele 
sağlanan menfaatler  (Personele işyerinde veya 
müştemilatında yemek verilmesi, personele yata-
cak yer veya konut tahsisi, personelin toplu olarak 
işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapı-
lan taşıma hizmetleri ve demirbaş olarak verilen 
giyim eşyası) vergiye tabi tutulmayacaktır. 

İşletmenin iktisadi faaliyetini yürütebilmesi için 
yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin bir 
unsuru olan bu masraflar maliyetin bir parçası ol-
duğundan personele tahsisi sırasında vergiye tabi 
tutulmayacak, bu mal ve hizmetlerin iktisabında 
yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre in-
dirim konusu yapılabilecektir. Buna göre, işveren-
lerin toplu iş sözleşme gereği işçilerine ayakkabı 
ve yakacak yardımı ile kumaş, havlu, temizlik mal-

zemelerini bedelsiz teslimleri istisna kapsamına 
girmediğinden, bu teslim ve hizmetlere Kanunun 
3/1-a maddesine göre katma değer vergisi uy-
gulanması gerekmektedir. Söz konusu madde ve 
malzemelerin piyasadan fatura karşılığında temin 
edilmesi halinde, faturalarda gösterilen katma de-
ğer vergisi genel hükümlere göre indirim konusu 
yapılabilecektir. 

4. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 
GİDERLEŞTİRME

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı 
maddesinde; “(1)Kurumlar Vergisi, mükelleflerin 
bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum 
kazancı üzerinden hesaplanır. (2)Safi kurum ka-
zancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari 
kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır…” hükmü 
yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun bilan-
ço esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili 38’inci 
maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, 
teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi so-
nunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet 
farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;

 İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan 
indirilir.

 İşletmeden çekilen değerler ise farka ilâve 
olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sı-
rasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri 
hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir. Bu 
hüküm gereğince, safi kurum kazancının tespi-
tinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci ve Gelir 
Vergisi Kanununun 40’ıncı maddelerinde sayılan 
giderler hasılattan indirim konusu yapılmaktadır. 
Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek giderler” 
başlıklı 40’ıncı maddesinde, safi kazancın tespi-
tinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış, 
söz konusu maddenin (1) numaralı bendinde; ti-
cari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi 
için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın 
tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği 
hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, yapılan bir harcamanın yuka-
rıda belirtilen maddeye göre genel gider olarak 
ticari kazançtan indirilebilmesi için; yapılan giderin 
kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile 
ilgili olması, işin ifası için gerekli olması, keyfi ol-
maması; işin hacmi ve mahiyetine uygun olması, 
karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilme-
miş olması ve maliyet unsuru olmaması gerek-
mektedir. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklama-
lara göre, ayni yardım adı altında yapılan ücret 
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ödemesinin brüt tutarının Gelir Vergisi Kanununun 
40/1’ıncı maddesine  istinaden kurum kazancının 
tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 
görülmektedir.9

5. ÇALIŞANLARA YAPILAN AYNİ ÜCRET ÖDE-
MELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci mad-
desinde,  “İşverenler her ay ödedikleri ücretler 
için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir 
Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan üc-
retlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet 
erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tu-
tulmaz… “ hükmü yer almaktadır. İşverenler tara-
fından personele yapılan ayni ücret ödemelerinin 
yapılan değerleme sonucunda bulunan tutarları 
için ayni ücret ödemesi yapılan kişiler adına üc-
ret bordrosu düzenlenmesi gerekmektedir. Ça-
lışanlara mal verilerek veya menfaat sağlanarak 

yapılan ödemeler ücret ödemesi sayıldığına göre, 
ödemenin belgelendirilmesi de ücretlerde olduğu 
gibi olmalıdır. Yani ücret diğer ücret ödemeleri gibi 
bordroya dahil edilecektir. Çalışanlara verilen mal-
lar nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimi ise fatu-
raya dayanılarak yapılacaktır.10

6. ÜCRET ÖDEMELERİNE UYGULANACAK VERGİ 
TARİFESİ

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesin-
de yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilen-
dirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı 
gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesin-
de, vergi tarifesinde 3 ve 4 üncü gelir dilimlerinde 
farklılaştırma yapılmış ve ücret gelirlerinin 3 ve 4 
üncü gelir dilimlerine isabet eden vergi oranlarına 
daha geç girmesi sağlanmıştır.

9 Osman DOĞAN, a.g.m.

10 Recep BIYIK, http://www.dunya.com/kose-yazisi/calisanlara-yapilan-ayni-odemelerin-vergisi, Ocak 2016.

13.000 TL’ye kadar  % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası   % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL›nin 
30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası  % 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası  % 35

oranında vergilendirilir.

7. AYNİ ÜCRET ÖDEMESİNDE DAMGA VERGİSİ 
KESİNTİSİ

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) 
Sayılı Tablonun 5281 sayılı Kanunla değişik “IV- 
Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 
1/b bendinde, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, 
aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken 
bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adı 
ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için 
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden öden-
meyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari 
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine 
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi te-
min eden kağıtlar damga vergisine tabi tutulmuş-
tur. Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tab-
lonun IV/1-b bendine göre ücret ödemeleri binde 
07,59 oranında damga vergisine tabi tutulması 
gerekmektedir. İşverenler tarafından çalıştırdıkları 
hizmet erbaplarına ayın (mal) olarak yapılan üc-
ret ödemeleri, ücret kapsamında değerlendirildiği 
için, aynen nakit olarak yapılan ücret ödemelerin-
de olduğu gibi aylık ücret matrahına dahil edilme-

si ve ücret bordrosuna yansıtılıp, üzerinden gelir 
vergisi tevkifatıyla ile birlikte damga vergisi kesin-
tisinin de yapılması gerekmektedir. Ancak, hizmet 
erbabına ücret kapsamında değerlendirilmeyen 
demirbaş olarak verilen giyim eşyası ve işyerinde 
verilen yemek gibi ayınların, gelir vergisi ve katma 
değer vergisine tabi tutulmadığı gibi damga vergi-
sine de tabi tutulmaması gerekmektedir. 

8. AYNİ ÜCRET ÖDEMELERİNDE SİGORTA PRİM 
KESİNTİSİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigorta Kanununun 80 inci maddesinin (c) bendin-
de “(b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her 
ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni 
yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi öde-
melerin prime esas kazanca tabi tutulacağı” hük-
me bağlanmıştır. Bu hükümlere göre, sigortalılarla 
işverenlerin bir ay için ödeyecekleri prim hesabın-
da;

a) Sigortalıların o ay için hak ettikleri ücretle-
rin,
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b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin, 
c) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık 
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine öde-
nen tutarların,

d) İdare veya kaza mercilerince verilen karar 
gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar 
niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde 
yapılan ödemelerin,

brüt toplamının, sigorta primine esas üc-
retler olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  
Ancak, yolluklar, çocuk ve aile zamları, seyyar 
görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazmi-
natı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu 
ödemeler, ölüm, doğum ve evlenme yardımla-
rı ile “ayni yardımlar” sigorta priminin hesabına 
esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tespitinde 
dikkate alınmayacaktır.11 Ayın olarak yapılan öde-
meler sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak 
tutarın tespitinde dikkate alınmayacak olup ayın 
olarak verilen ödemeler, sadece gelir vergisi ke-
sintisi ve damga vergisine tabi tutulacaktır. 

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre; ayni 
yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, 
görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem 
tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazmi-
natı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, 
ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları 
yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile 
zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel 
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine 
ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu 
geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel 
emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazan-
ca tabi tutulmayacağı ve bunların dışında her ne 
ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler 
sigorta primine tabi tutulacaktır. 

Bazı işverenlerce sigortalılara zaman zaman 
mal olarak (örneğin yağ, un, ayakkabı, elbise gibi) 
ayni yardımlar yapılmaktadır. Sözü geçen ve mal 
olarak (ayni) yapılan yardımlar, tutarları üzerinde 
durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edil-
meyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara 
nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un 
parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması 
gerekmektedir. İşverence personele sağlanan her 
türlü ayni yardım herhangi bir limit öngörülmeksi-
zin SGK priminin dışında tutulmuştur.12

SONUÇ

İşverenler, gerek toplu iş sözleşmeleri ge-
reğince, gerek ticari hayatın akışı içerisinde ve 
gerekse de geleneksel olarak bazı yazılı olma-
yan sebeplerle kendi istekleri doğrultusunda ça-
lışanlarına nakit ücret ödemesinin dışında ayrıca 
ayni ücret ödemesinde de bulunmaktadırlar. İş-
letme personeline yapılan ayni yardımların KDV 
dahil tutarı, net ücret olarak kabul edilip bu tutar 
üzerinden hem gelir vergisi hem de damga ver-
gisi hesaplanacaktır. Ücretli olarak çalışan hizmet 
erbabına, istisnaları dışında yapılan her türlü ayni 
yardım (KDV dahil) net ücret olarak değerlendi-
rilecek ve bu değerlendirmede perakende fiyat 
tespiti yapılacak, kişinin bulunduğu gelir vergisi 
matrahına göre hem gelir vergisi hem de damga 
vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ücret bord-
rosunda personele borç olarak hesaplanan bu tu-
tar personele ayrıca ödenmeyecektir. 

İşverenler tarafından çalıştırdıkları hizmet er-
baplarına ayın (mal) olarak yapılan ücret ödeme-
leri, ücret kapsamında değerlendirildiği için, aynen 
nakit olarak yapılan ücret ödemelerinde olduğu 
gibi aylık ücret matrahına dahil edilmesi ve ücret 
bordrosuna yansıtılıp, üzerinden gelir vergisi tev-
kifatıyla ile birlikte damga vergisi kesintisinin de 
yapılması gerekmektedir. Ancak, hizmet erbabına 
yukarıda da açıklandığı üzere, ücret kapsamında 
değerlendirilmeyen demirbaş olarak verilen gi-
yim eşyası ve işyerinde verilen yemek gibi bu tür 
ayınların, gelir vergisi ve katma değer vergisine 
tabi tutulmadığı gibi damga vergisine de tabi tu-
tulmaması gerekmektedir.  VSD
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ÖZET

2015 senesi Eylül ayında ender görülebile-
cek bir olay meydana gelmiş, Vesta astreodinin 
yörüngesinden koparak atmosfere girerek par-
çalanması neticesinde Bingöl Sarıçiçek köyü ve 
civarına göktaşı parçaları düşmüştür. Sonrasında 
elde edilen göktaşlarının satışının vergilendirilip 
vergilendirilemeyeceği, bir ticari faaliyet sayılıp 
sayılamayacağı hususu da ulusal medyada ol-
dukça dikkat çekerek göktaşının vergilendirme 
ve mülkiyet sorunsalını gündeme taşımıştır. Gök-
taşlarını, köylülerin satmaya başlaması sonrasında 
maliye yetkililerin bölgeye gitmesi üzerine köy 
halkının göktaşı ticaretinden elde ettikleri gelirin 
gelir vergisi kanununun gelir unsurlarından birisi-
ne girip girmediği, girse dahi vergilendirilmemesi 
gerektiği tartışmalarına son noktayı dönemin Ma-
liye Bakanı koymuştur. Yapılan açıklamada satış 
faaliyetinin devamlılığı olmadığı ve bir organizas-
yon dâhilinde yapılmadığından köy halkından her-
hangi bir vergi alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak 
tam olarak üzerinde fikir birliği bulunmayan husus 
üzerinde tartışmalar devam etmektedir, ender 
rastlanan bir olay olmasına karşılık vergi hukuku 
açısından irdelenmesi önem arz etmektedir. Zira 
göktaşı vergisinin gelir vergisine tabi olan kazanç 
ve iratlardan herhangi birine girip girmediği, mül-
kiyetinin kimde olması gerektiği sorunsalı halen 
soru işaretleri barındıran alanlardır. Bu makalede 
amaçlanan göktaşı parçalarının satışı üzerinden 
vergi alınması ve mülkiyeti sorunsalı üzerine kimi 
değerlendirmelerde bulunarak soru işaretlerinin 
mevcut olduğu düşünülen bir hususta cevapları 
arayabilmektir. 

Anahtar Sözcükler: Gelir Vergisi, Vergi Huku-
ku, Vergi Sistemi, Göktaşı Vergisi.

JEL Sınıflandırmasıı: K34, H2, H24.

Göktaşının 
Vergilendirilmesi 
Sorunu: Bingöl 
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Yrd.Doç.Dr. Gamze Yıldız Şeren KURULAR*

METEORITE TAX PROBLEM: NOTES FROM BIN-
GOL SARICICEK VILLAGE

ABSTRACT

A very rare incident occurred in September 
2015; asteroid Vesta deorbited, entered the at-
mosphere and exploded, finally fell into Sarıçiçek 
village of Bingöl and its surrounding. This rare in-
cident brought the issue of taxation and owner-
ship of the meteor into the agenda with an at-
tention in the local media by discussing whether 
the meteors obtained in such cases can be taxed 
and considered as a commercial activity or not. 
As the villagers started to sell meteors, finance 
officers visited the region. The Ministry of Finance 
put an end to the discussions regarding whether 
the income of the villagers from the meteor trade 
is subject to the income tax; and even if it is, it 
should not be taxed. In his statement, the Minis-
ter, stated that there is no continuity of this type 
of a sales activity and no tax is taken from the 
villagers since the trade is not done within the 
frame of an organization. However, there are still 
discussions on the issues which no consensus is 
achieved on. It is important to examine this issue 
in terms of tax law even though it is a rare event.  
Because the issue whether the meteor tax is 
subject to any income or revenues being subject 
to the income tax, and who owns the meteor is 
questionable. This article aims to seek answers on 
a questionable issue by touching upon the own-
ership of meteor and the taxation of the sales of 

* Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

** Hakemli Makaledir



67www.vergisorunlari.com.tr

Vergi

meteor pieces.

Keywords: Income Tax, Tax Law, Tax System, 
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GİRİŞ

Bu makalenin de odak noktası olan göktaşla-
rının1 ticaretinin vergi anlamında tartışmalara yol 
açmış olan olay Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde 2 Ey-
lül 2015 tarihinde meydana gelmiştir. Söz konusu 
tarihte köye göktaşı parçaları düşmüş, köylüler 
önceleri göktaşlarına maddi bir önem atfetmese-
ler de bölgeye akademisyenler ve yurt dışından 
kişilerin/araştırmacıların ve Ulusal Havacılık ve 
Uzay Dairesinden (NASA) yetkililerinin gelmesiyle 
sahip olduğu önemi anlayarak göktaşını bölgede 
yoğun bir şekilde arayarak, göktaşı ticaretine baş-
lamışlardır. Bu göktaşlarının gramını da 15 ve 60 
dolar arasında değişen bir fiyata satmaları üzeri-
ne bölgenin maliye yetkilileri köylülerden yapmış 
oldukları göktaşı ticareti hasebiyle vergi almak 
istemişlerdir2. Bu olaylar zinciri neticesinde bu 
faaliyetin ticari bir faaliyet olup olmadığı, vergi-
lendirilip vergilendirilemeyeceği hususu üzerin-
de tartışmalar başlamış ve ulusal medyada vergi 
salınmak istenmesi üzerine negatif denilebilecek 
bir tutum benimsenerek vergi aleyhine yoğun bir 
gündem oluşturulmuştur. Bu çalışmada amaç-
lanan faaliyetin yalnız vergisel boyutunun değil 
aynı zamanda mülkiyet boyutunun da irdelenerek 
bir malın vergi unsurlarından birisine dahil edilme-
den evvel bilimsel bir değer taşıması gerçeğinin 
görülmesinin öncelikli bir durum olduğuna dikkat 
çekmek ve bazı değerlendirmelerde bulunmak-
tır. Dönemin maliye bakanı vergi mükellefiyetinin 
doğması adına yeterli koşulların sağlanmadığını 
ve köy halkından vergi alınmayacağını açıklasa 
da, bu sorunun bir bilimsel boyutunun da var oldu-
ğu unutulmamalıdır. Bilhassa yurt dışından gelen 
araştırmacılar konunun taşıdığı bilimsel değere bir 
kanıt oluşturmaktadır.

Çalışma üç bölüm olarak tasarlanmıştır. Buna 
göre birinci bölümde göktaşı ticaretinin vergi hu-
kuku penceresinden durumu değerlendirilerek 

göktaşı ticaretinin herhangi bir gelir vergisi mü-
kellefiyeti doğurup doğurmayacağı ayrıca da ticari 
faaliyetin taşıması gereken niteliklerden hareketle 
bunun bir ticari faaliyet sayılıp sayılmayacağı hu-
susu tartışılacaktır. İkinci bölümde ise göktaşları-
nın bilimsel niteliğine dikkati çekmek ışığında mül-
kiyeti sorunsalına odaklanılacak ve gerek medeni 
kanun gerek kültür ve tabiat varlıklarını koruma 
kanunu ışığında kimi değerlendirmelerde bulunu-
lacaktır. Son bölümde ise konunun vergi salınmak 
istenmesi sonrasında bilhassa dönemin maliye 
bakanının açıklamaları neticesinde gelmiş olduğu 
nokta açıklanarak, kimi düşünce ve gelişmelere 
yer verilecektir.

1. GELİR VERGİSİ KAPSAMINDA GÖKTAŞININ 
VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSUNUN İNCELENME-
Sİ

Gerçek bir kişinin belirli bir dönemde elde ettiği 
kazanç ve iratların safi tutarı olarak açıklanabilecek 
gelir; iktisadi bir kavram olup hakkında temel ola-
rak 2 teori söz konusudur. Bunlardan ilki kaynak te-
orisidir, Von Hermann’ın ileri sürdüğü teoriye göre 
gelir vergileme penceresinden belli bir kaynaktan 
düzenli olarak sağlanmalıdır, yani bir gelirin ver-
gilendirilebilmesi bakımından bir kaynaktan hem 
düzenli hem de devamlı sağlanması gerekmek-
tedir. G.Schanz’ın ileri sürdüğü safi artış teorisine 
göreyse bir gelirin vergi kapsamında olması için 
belirli bir kaynaktan düzenlilik ve devamlılık şartı 
yoktur buna göre servette safi bir artış meydana 
geliyorsa bu kapsamda değerlendirilebilecek irat 
ve kazanç vergilendirilebilir3. Kaynak teorisine 
bakıldığı vakit üretim faktörlerinin (emek, serma-
ye, doğal kaynak, teşebbüs) bir tanesinin ya da 
birkaçının üretim sürecine dahil olması neticesin-
de devamlı elde edilen değer gelirdir, demek ki 
birinci şart üretim faktörlerinden birinin ya da bir 
kaçının etkisinin olması gerekmektedir, ikinci şart 
da gelirin sürekli olmasındadır4.

Göktaşı satışından elde edilen gelirin, vergi 
hukuku doğrultusunda bir vergi mükellefiyeti do-
ğurabilmesi adına gelir vergisinde yer alan 7 gelir 
unsurundan birisine girmesi gerekmektedir. Gelir 
Vergisi Kanununa göre gelir5; gerçek bir kişinin bir 

1 TDK’ya göre göktaşı; gezegenlerin arasında hareket ederek tamamen gaz durumuna geçmeksizin yeryüzüne ulaşan katı cisimdir. http://www.tdk.gov.
tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a53f6510f2d91.95221185 (Erişim 02.01.2017).

2 Sabah Gazetesi, https://www.sabah.com.tr/webtv/yasam/bingole-goktasi-dusme-ani-kamerada, 10.10.2015 (Erişim 08.01.2017). 

3 Halil Nadaroğlu. Kamu Maliyesi Teorisi, 10.Baskı, Beta Basım, İstanbul, 1998, s.338.

4 M.Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik. Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,2.Baskı, 2010, İstanbul, 
ss.235-236.

5 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,Md.1. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf (Erişim 02.01.2017)
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takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve 
iratların safi tutarıdır ve gerçek kişilerin gelirleri 
GVK’ya tabidir. Bu noktada gelir vergisi kanunun 
mükellefiyetlerin düzenlendiği birinci kısmın bi-
rinci bölümü verginin mevzuu üzerine yoğunlaş-
mış ve 2.maddesinde de düzenlenmiş olan gelir 
kapsamındaki kazanç ve iratlar şu şekilde sıralan-
mıştır6

• Ticari Kazanç

• Zirai Kazanç

• Ücretler

• Serbest Meslek Kazançları

• Gayrimenkul Sermaye İratları

• Menkul Sermaye İratları

• Diğer Kazanç ve İratlar

Yukarıda bahsi geçen gelir vergisi kapsamın-
daki kazanç ve iratları kısaca açıklayacak olursak 
Ticari Kazanç7;her türlü ticari ve sınai faaliyetten 
doğan kazançtır. Zirai Kazanç8; zirai faaliyetten 
doğan kazanç olup deniz, göl, arazi, nehirlerde 
ekim, bakım, üretme, dikim, yetiştirme, ıslah ya 
da direkt olarak doğadan faydalanılarak hayvan, 
nebat, orman, balık ve mahsullerinin avlanmasını, 
saklanmasını, satılmasını ya da başka şekilde 
faydalanılması anlamına gelmektedir. Ücretler9; 
işverene ait belli bir işyerine bağlı şekilde çalı-
şanlara yaptıkları hizmetler karşılığında verilen 
para, ayınlarla sağlanarak parayla temsil edilmesi 
mümkün menfaatlerdir. Serbest meslek kazanç-
ları10; her türlü serbest meslek faaliyetinden do-
ğan kazançlar, gayrimenkul sermeye iradı11 GVK 
Md.70’de düzenlenmiş olan mal ve hakların sa-
hip, zilyed, mutasarrıf, irtifak, intifa hakkına sahip 
olanla ya da kiracılarının kiraya vermeleri suretiyle 
elde etmiş oldukları iratlara denmektedir. Menkul 

Sermaye İratları12 ticari, sınai, mesleki faaliyet ha-
ricinde para veyahut nakdi sermaye ile ifade edi-
lebilecek değerlerden oluşan sermayeden ötürü 
elde edilen kira, faiz, kar payı ve benzeri iratlardır. 
Son olarak Diğer Kazanç ve İratlar13 evvelki gelir 
vergisine tabi kazanç ve iratlar haricinde kalıp GVK 
Md.80’de düzenlenen hükümler diğer kazanç ve 
iratlar kapsamında gelir vergisine tabidir. 

Bakıldığı vakit göktaşının köylüler tarafından 
bir satışı söz konusudur, buradaki ana sorun-
sal da göktaşının gelir kapsamındaki kazanç ve 
iratlardan ticari kazanç kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğidir, GVK’ya göre ticari ka-
zanç her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan 
kazançtır. Bu noktada yukarıda sayılan 6 gelir 
kapsamındaki kazanç ve iratta devamlılık esası 
aranmaktadır yani bu altı gelir unsuru geliri açık-
layan teorilerden kaynak teorisine girmektedir. 
Yedinci gelir unsurunda ise kanun maddesinde 
sayılanlar kapsamında net artış teorisinin geçerli 
olduğu söylenebilir14. Göktaşının vergilendirilmesi 
ihtimali üzerine düşünüldüğünde ilk bakışta bu-
nun yukarıda bahsi geçen 7 gelir kapsamındaki 
kazanç ve irat arasında ticari kazanç grubuna da-
hil etmek düşünülebilir. İlk olarak ticari kazancın 
kaynak teorisi içerisinde değerlendirildiğini göz 
önüne alırsak gelirin vergilendirilebilmesi için hem 
düzenlilik hem de devamlılık esastır bu noktada 
göktaşı ticaretinden elde edilen gelir ne düzenlidir 
ne de devamlıdır. Bir başka açıdan bunun bir ticari 
faaliyet olup olmadığı açısından bakar ise bilindiği 
üzere bir gelirin ticari kazanç kapsamında değer-
lendirilebilmesi adına bir takım unsurların bir arada 
olmasına ihtiyaç vardır. Bunlar; faaliyetin sermaye 
ve emeğe dayanması gerekliliği, faaliyetin bir tak-
vim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanması yani 
devamlı olması gerekliliği, ticaret siciline kayıt, 
işyeri açma, işçi çalıştırma gibi bir organizasyon 
kapsamında yapılması ve ticari-sınai bir müessese 
olması gerekliliğidir15. Söz konusu dört unsur göz 
önüne alındığında göktaşı satışından elde edilen 

6 193 Sayılı GVK, Gelirin Unsurları, Md.2.

7 193 Sayılı GVK, Ticari Kazanç, Md.37.

8 193 Sayılı GVK, Zirai Kazanç, Md.52.

9 193 Sayılı GVK, Ücretler, Md.61.

10 193 Sayılı GVK, Serbest Meslek Kazançları, Md.65

11 193 Sayılı GVK, Gayrimenkul Sermaye İradı, Md.70.

12 193 Sayılı GVK, Menkul Sermaye İradı, Md.75.

13 193 Sayılı GVK, Diğer Kazanç ve İratlar, Md.80.

14 Mutluer, Öner, Kesik. ss.236-237.

15 GİB, Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Yayın NO.212, Şubat 2016, s.2, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/be-
yannamerehberi/2016_ticarikazanc.pdf, (Erişim Tarihi: 05.01.2018).



69www.vergisorunlari.com.tr

Vergi

gelirin ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi 
olanaklı görünmemektedir zira ortada emek fak-
törü haricinde sermaye faktörü yoktur, devamlılık 
söz konusu değildir, bir organizasyon kapsamın-
da da faaliyet gerçekleşmemektedir. O halde ti-
cari kazanç kapsamında değerlendirilmesi ve bu 
kapsamda satışı yapan köylülerin vergi mükelle-
fiyetlerinin doğması mümkün değildir. Ancak gelir 
vergisine tabi 7.unsur olan diğer kazanç ve iratlar 
safi artış teorisine kapsamında değerlendirilebilir 
burada göktaşı satışından elde edilen gelir düzenli 
ve devamlı değildir ancak servette de bir artış ya-
rattığı görülmektedir16. Buna göre GVK Md.82’de 
düzenlenmiş olan vergiye tabi arızı kazancın bi-
rinci maddesinde “Arızi olarak ticari muamelele-
rin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere 
tavassuttan elde edilen kazançlar” kapsamında 
göktaşı ticaretini değerlendirmek mümkündür. Bu 
durumda 27.000TL.lik kısmı istisna olmak üzere 
vergilendirme sağlanabilir17, 

Bu kısma kadar göktaşı satışından elde edilen 
kazancın vergilendirilecek gelir türleri kapsamına 
alınması için gereken koşulların yerine gelmedi-
ğini görmek mümkündür. Ancak yukarıda ifade 
edilmeye çalışılanlar meydana gelen olayın yal-
nız vergisel boyutunu yansıtmaktadır, göktaşının 
bilimsel boyutunun değerlendirme ve düşünme 
sürecine dahil edilmesi ve mülkiyetinin kimde 
olması gerektiği hususu ise olaya farklı bir nitelik 
kazandırmasından mütevellit vergi üzerine olan 
tartışmaları başka bir boyuta taşımaktadır. Bu-
rada vergilendirme olasılığı üzerine bir tartışma 
yürütülmüşken ikinci bölümde mülkiyeti itibariy-
le vergiye konu olmaması gerekliliğinin üzerinde 
durulacaktır.

2. GÖKTAŞININ KAMUSAL MÜLKİYETİ SORUN-
SALI

Bu bölümde göktaşının bilimsel bir değeri olup 
olmasından yola çıkılarak mülkiyetinin kimde ol-
ması gerektiği/gerekliliği tartışılacaktır. Göktaşının 

vergilendirilmesi hususunda tarafları ikileme sü-
rükleyen bir diğer unsur göktaşının mülkiyetinin 
kişilerin mi yoksa devletin mi alanına girdiği so-
runsalıdır. Bu noktada Türk Medeni Kanun (TMK) 
hükümlerine bakacak olursak; TMK’ nın taşınır 
mülkiyetinin düzenlendiği üçüncü bölümde yer 
alan 773.madde18  konuyu her yönüyle yansıtma-
sı bakımından oldukça mühimdir. İlgili maddede 
“Bilimsel değeri olan sahipsiz doğal şeyler ile eski 
eserlerin bulunması hâlinde özel kanun hükümleri 
uygulanır” ifadesi ile daha evvel izah edilmeye ça-
lışılan göktaşının taşımış olduğu bilimsel değerden 
hareketle özel kanun hükümlerinin uygulanması 
gerektiği kanunda oldukça açık bir şekilde kendi-
sine yer bulmuştur. 

Bu noktada özel kanun hükümlerine baktığımız 
vakit Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-
nun konu kapsamında irdelenmesi yerinde ola-
caktır 19. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nunu; korunması gereken taşınır, taşınmaz kültür, 
tabiat varlıklarına dair hususları düzenlemekte ve 
bu noktada gerek gerçek gerek tüzel kişilerin gö-
rev ve sorumluluklarını kapsamaktadır20. Yine aynı 
kanunun 5.maddesinde devlet malı niteliğinin ta-
nımı yapılmıştır21. Buna göre özel hukuk hükümleri 
kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlar da korunması gerekli taşınır 
ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları devlet malı 
niteliği taşımaktadır.

Medeni kanun ışığında göktaşının sahipsiz, 
bilimsel nitelik taşıyan bir kamu malı olmasın-
dan hareketle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu’na göre göktaşı bulanların öncelikle 
Md.4’te belirtilmiş olan haber verme zorunluluğu 
bulunmaktadır. İlgili kanun maddesine göre gök-
taşını bulanlar (ki madde kapsamında taşınır tabi-
at varlığı kapsamında değerlendirilebilir) en geç 3 
gün içerisinde bu durumu en yakın müze müdür-
lüğüne, köylerde muhtara ya da mülki idare amir-
liklerine haber verme mecburiyetleri bulunmak-
tadır22. Bingöl Sarıçiçek köyünde olması gereken 

16 Bkz: O dönemde bu hususla ilgili pek çok gazete haberi çıkmıştır. Buna göre göktaşını bilhassa yurt dışına satma yolu ile köylülerin zengin oldukları, 
örneğin köylülerden birisinin 43.000 TL araba aldığı ve 22.000 TL borç ödediği kaydedilmiştir.
https://www.ntv.com.tr/turkiye/goktasiyla-borcunu-odedi-ustune-araba-aldi,syCAcJQSFUWIowM0hqD7GA (12.11.2015 tarihli haber), (Erişim 
02.01.2017).
https://www.sabah.com.tr/yasam/2015/11/09/goktasi-dusen-koy-zengin-oldu (09.11.2015 tarihli haber), (Erişim 02.01.2017).
http://www.hurriyet.com.tr/bingole-dusen-goktasi-koyluleri-zengin-etti-40011736 (09.11.2015 tarihli haber), (Erişim 02.01.2017).

17 GVK, Md.82.

18 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Bilimsel Değeri Olan Eşya, md.773, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf, (Erişim 02.01.2017) 

19 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, http://Www.Mevzuat.Gov.Tr/Mevzuatmetin/1.5.2863.Pdf, (Erişim 02.01.2017) 

20 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Md.1 Ve Md.2.

21 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Md.5.

22 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Md.4.
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haberleşme zincirinin, durumun muhtarlığa bildi-
rilmesi, muhtarın da aynı gün en yakın mülki idare 
amirine durumu bildirmesi, söz konusu birimin/
birimlerin de on gün içerisinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na durumu bildirmesi gerekmekteydi. 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Md.35 
doğrultusunda da23 eğer göktaşlarının bilimsel ye-
terliliği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ka-
bul olsaydı yurt dışından gelen araştırmacılar da 
yaptıkları araştırmalarda izne tabi olacaktı. Ancak 
gündemde bilimsel değer taşımasından öte ver-
gilendirilebilir bir gelir olarak görüldüğünden bu 
husus hakkında medyada gerektiği kadar yer al-
mamıştır. 

Bu noktada göktaşını bilimsel bir değere sa-
hip bir mal olarak ele almak gerekmektedir. 
Zira olayın meydana gelmesi sonrasında Bingöl 
Üniversitesi’ne mensup akademisyenler bölgeye 
giderek incelemelerde bulunmuş ve topladıkla-
rı göktaşı numuneleri ile ilgili laboratuvarlarında 
analiz etme süreçlerinin devam ettiğini bildiren 
bir duyuru yayınlamışlardır24. Ayrıca göktaşının 
bilimsel bir değeri olmasından hareketle olay, 
NASA tarafından da yakından takip edilmiştir25. 
Başlangıçta göktaşlarına maddi bir değer atfet-
meyen köy halkında, İstanbul üniversitesinden bir 
akademisyen ve NASA’dan yetkililerin bölgeye 
gelerek göktaşlarını almak istemeleri üzerine 
“göktaşı ticareti” yapma isteği hasıl olmuştur. 
Oysa göktaşı bilimsel bir değer taşımaktadır, bu 
sebepten ötürü mülkiyeti hususunda özel bir mal 
olarak değerlendirilmemeli bilimsel değer taşıyan 
bir kamu malı olarak nitelendirilmeli ve ilgili tüm 
birimlere araştırılmak/incelenilmek üzere gönde-
rilmelidir.

Özetlemek gerekirse, göktaşının bilimsel bir 
değer taşıması onu medeni kanun hükümlerine 
göre özel kanuna tabi kılar, ülkenin bilimsel ge-
lişiminde katkısı olabilecek bu tür ender görülebi-
lecek bir olayda elde edilen göktaşlarının da dev-
letin mülkiyetinde olması gerekliliği rasyonel bir 
tablo ortaya koymaktadır. “Gökten yağdı vergisi 
olmaz” görüşü ulusal medyada hakim bir yargı ha-

line gelse de bunun bilimsel düzeyde ele alınırken 
daha hassas değerlendirmelere dayanılarak yapıl-
ması gerekmektedir. 

3. MÜLKİYET SORUNSALI DOĞRULTUSUNDA 
GÖKTAŞI TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HU-
SUSUNDA MALİYE BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ VE 
DİĞER GELİŞMELER

Sarıçiçek köyünde yaşayan insanlar, ilk başta 
göktaşlarını maddi açıdan değersiz bulmuşlar an-
cak sonrasında bir akademisyen ve yurtdışından 
çeşitli araştırmacıların bölgeye gelerek göktaşları-
na bir fiyat biçmeleri ve sonrasında başka pek çok 
kişinin de göktaşlarını almak istemesiyle beraber 
söz konusu göktaşlarının paraya çevrilebilir bir de-
ğer olduğunu anlamış ve çeşitli fiyatlardan satışı-
na başlamışlardır. Öyle ki ulusal basına yansıyan 
pek çok haberden görülebileceği üzere kişiler 
elde ettikleri gelirlerle borçlarını ödemiş ve çeşitli 
mallar satın almışlardır26. Ayrıca yine ulusal basına 
yansıyan bir habere göre göktaşı satışının cirosu-
nun 1 milyon lirayı geçtiği de ifade edilmiştir27.

Ulusal medyada söz konusu olayın gündem 
oluşturması, bölgenin maliye yetkililerinin ver-
gi hususundaki tutumu üzerine medyada vergi 
alınmak istenmesine karşı ciddi bir tepkinin oluş-
masıyla beraber dönemin maliye bakanı Mehmet 
Şimşek konuyla ilgili bir takım açıklamalarda bu-
lunmuştur. Buna göre Maliye Bakanı kendi sosyal 
medya hesabı üzerinden vergiye dair bir anket 
yaparak sonuçları paylaşmıştır. 19 Kasım 2015 ta-
rihinde Şimşek, resmi sosyal medya hesabından 
göktaşı satışının vergiye tabi olup olmadığı husu-
sunda ne düşünüldüğüne dair bir anket yapmıştır.  
34.037 kişinin oy kullandığı ankette vergi alınma-
ması gerektiğini düşünenler %72, vergi alınması 
gerektiğini düşünenler %28 olarak gerçekleşmiş-
tir28. Anket neticesi üzerine 20 Kasım 2015 tarihin-
de yine resmi sosyal medya hesabından Bingöl 
Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı satış faaliyetinin 
ticari bir organizasyon dahilinde olmadığı ve sü-
reklilik göstermediği sebepleriyle vergiye tabi 
olmadığını ifade etmiş29 böylece göktaşı vergisi-

23 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Md.35.

24 T.C.Bingöl Üniversitesi, Bingöl’e Düşen Göktaşı (Meteorit) Analiz Ediliyor, http://eski.bingol.edu.tr/bingol%E2%80%99e-dusen-goktasi-(meteorit)-
analiz-ediliyor.aspx ,  (Erişim Tarihi:05.09.2017)

25 T.C.Bingöl Üniversitesi.

26 Bkz: Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/bingole-dusen-goktasi-koyluleri-zengin-etti-40011736 ( 9.11.2015, (Erişim Tarihi: 02.01.2017).
Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/maliye-goktaslarinin-pesinde-/ekonomi/detay/2150452/default.htm, 19.11.2015, (Erişim Tarihi: 02.01.2017).
 Sabah, https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/11/26/goktasinin-ticaretini-yapana-vergi-var 26.11.2015. (Erişim Tarihi: 02.01.2017).

27 Habertürk, http://www.haberturk.com/yenimedya/haber/1153812-saricicek-koyunun-meteor-cirosu-1-milyon-lirayi-gecti

28 Mehmet Şimşek. Resmi Sosyal Medya Hesabı, https://twitter.com/memetsimsek/status/667394744486658048?lang=tr, (Erişim Tarihi:05.09.2017)

29 Şimşek.
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ne açıklık getirmiş, sonrasında da Anadolu Ajan-
sı (AA) muhabirlerine vermiş olduğu röportajda30 
göktaşı satışından elde edilen gelirin gelir vergisi-
ne konu olabilmesi adına ticari organizasyon kap-
samında olması gerektiğini, göktaşının düştüğü 
bölgedeki vatandaşların topladıkları taşların ti-
cari organizasyon kapsamında olmadığını ancak 
civar illerden ticari gayelerle bölgeye gelip satış 
gerçekleştirenlerin vergiye tabi olacağını, ayrıca 
söz konusu durumun Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
incelettirdiğini neticede sağlanan kazancın gelir 
vergisi kapsamında olması için tek başına yeterli 
olmadığı sonucunun çıktığını belirterek elde edi-
len kazancın GVK’da yer alan gelir unsurlarından 
birisine girmediğinden vergi mükellefiyetinin doğ-
mayacağının altını çizmiştir. Ve bu açıklamalar ne-
ticesinde tartışmanın vergisel boyutunun sonlan-
dığını ifade etmek mümkündür.

Göktaşı satışının vergilendirilmesi hususu ne 
yazık ki bilimsel değerliliğinden ve Türk üniversi-
telerin bu hususta yapmış olduğu/yapacağı araş-
tırmalardan daha fazla dikkat çekmiş, insanlar 
bilimsel değer taşıyan üstelik kamuya ait olması 
gereken bir taşınır üzerinde yalnızca vergi bo-
yutuyla ilgilenmişlerdir. Göktaşı vergilendirilmesi 
hususu ulusal basında sübjektif bir tutumla ele 
alınmıştır, burada dikkat edilmesi gereken husus 
vergi algısıdır ve bunun vatandaş üzerindeki 
yansımasıdır. Vergi adaletinin temin edildiği bir 
ekonomide bu tip vergilendirmelere karşı oluşacak 
tepkilerin nasıl olacağı konusu hiç kuşkusuz başka 
akademik çalışmaların cevaplaması gereken boş-
lukta kalan alanlardan bir tanesidir.

Dünyada giderek daha fazla önemli hale gelen 
uzay ekonomisi ve astreoid madenciliği hakkın-
da meydana gelen gelişmeler Bingöl’de yaşanan 
olayın önemine işaret etmektedir zira göktaşının 
düşmesinin ardından NASA yetkililer de olayı ta-
kibe almışlardır31. Göktaşı ticaretinin vergilendirilip 
vergilendirilmemesi gerekliliğinin tartışılması aka-
demik alanda da önemli bir gelişmeye sahne ol-
muş, gün geçtikçe önemli bir alan haline gelen ve 
ilerleyen zamanlarda daha fazla gündemi meşgul 
etmesi beklenen bir alan olan uzay ekonomisine 
dair bir çalıştay düzenlenmiştir32. 

Mülkiyet sorunsalı penceresinden baktığımız-

da kanunlardaki ifadeler açıktır ve göktaşı sahip-
siz bir kamu malıdır, üstelik bu malların yurtdışına 
çıkartılması da kanunlar dahilinde gerçekleşmesi 
gereken bir süreç olmalıdır ancak tüm tartışma-
ların neticesinde maliye bakanının yapmış olduğu 
açıklama ile olayın vergi boyutuna şimdilik nokta 
konulmuş demek mümkündür.

SONUÇ 

Uzay ekonomisi kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün olan söz konusu durum hakkında her ne 
kadar vergilendirilmesi hususunda dönemin Mali-
ye Bakanı vergi alınmayacağı yönünde açıklama 
yapmış olsa da konu hakkındaki tartışmaların de-
vam ettiği görülmektedir. Bu kapsamda konuya 
dair kanunlardaki boşlukların doldurulması adına 
adımların atılması literatürde bilhassa ilerleyen 
zamanlarda kendisine daha fazla yer bulacağı 
düşünülen uzay ekonomisi bakımından önem arz 
etmektedir.

Makale içerisinde sıklıkla vurgulandığı üzere 
vergi mevzuatında bu konuya dair açık bir hüküm 
bulunmamakta, ticari gelir sınıflandırılmasına dahil 
edilse dahi malın mülkiyeti sorunsalı doğmakta-
dır. Göktaşının mülkiyeti kime aittir? Bu makalede 
göktaşları sahipsiz bilimsel değer taşıyan bir kamu 
malı olarak değerlendirilmiştir. Bilimsel değer ta-
şıyan bir malın vergilendirilmesi hususunda tar-
tışmak kanunlar ışığında çok anlamlı görünmese 
de benzer bir durumun tekrar ortaya çıkabilme 
olasılığı göz önüne alınarak ilgili kanunlardaki boş-
lukların konuya dair noktalarının doldurulması ge-
rekmektedir.

Uzay ekonomisinin giderek gelişim gösterdiği 
günümüzde mevzuatın da ona göre genişletilmesi 
faydalı görülmektedir, bu noktada Kültür Ve Tabiat 
Varlıklarının Korunması Kanununun tabiat ve kül-
tür varlıları tanım ve kapsamının göktaşı gibi gök 
olayları neticesinde meydana gelebilecek bu tür 
bilimsel kamu mallarını da içerecek şekilde geniş-
letilmesi duruma bir nebze olsun açıklık getirecek-
tir. Göktaşının yapılan değerlendirmeler neticesin-
de sahipsiz bilimsel değer taşıyan bir kamu malı 
olduğundan hareketle verginin konusu içerisine 
girebilecek, vergi mükellefiyeti doğurabilecek bir 
durum bulunmaktadır. Bununla beraber kişilerin 

30 Anadolu Ajansı, http://aa.com.tr/tr/ekonomi/bingollulerin-gok-tasi-satisina-vergi-yok/476615?amp=1

31 T.C. Bingöl Üniversitesi.

32 Bkz: 1.Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı, İstanbul Teknik Üniversitesi TAV Konferans Salonu, 15 Aralık 2016, http://www.kemerburgaz.edu.
tr/Files/pdf/hukukfakultesi/Leyla%20Ate%C5%9F%20-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20duyurusu.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2018).
Söz konusu çalıştayda Leyla Ateş’in yapmış olduğu sunum uzay ekonomisinin vergisel boyutunun literatürde giderek yer alacağına işaret etmektedir: 
Bkz: Leyla Ateş, Asteroid Madenciliğinin Vergisel Teşvikine İlişkin Düşünceler, : 1.Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı.
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vergi mükellefiyetlerinin doğmasından ziyade tar-
tışılması gereken hususun bilimsel değer taşıyan 
bir malın kontrolsüz satışı ve yurt dışına çıkartıl-
ması olduğu düşünülmektedir.  VSD
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ÖZET

Harcamalar üzerinden alınan vergiler, öne-
mini her zaman korumaktadır. Bu vergiler aynı za-
manda dolaylı vergiler olarak da adlandırılmakta-
dır. Esas olarak ön plana çıkan vergiler ise, Katma 
Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi’dir. Çünkü 
vergi gelirleri içindeki payı en yüksek olan iki vergi 
türü olarak bilinmektedir. Ülkemizde Katma Değer 
Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi uygulamalarına 
geçilmesiyle birlikte birçok vergi türü kaldırılmış-
tır. Kaldırılan vergilerle birlikte, harcama vergileri 
alanında vergi sistemimizde önemli bir sadeleştir-
me gerçekleştirilmiştir. Harcama vergileri alanında 
yürürlüğe konulan söz konusu vergiler, sadece 
vergi sistemimizi sadeleştirmekle kalmamış aynı 
zamanda vergi gelirlerimizi de olumlu yönde et-
kileyerek bütçe dengemizin iyileşmesine katkıda 
bulunmuştur. Uluslararası vergileme boyutunda 
baktığımızda ise, bu iki vergi oldukça önem arz 
etmektedir. Katma Değer Vergisi açısından esas 
incelenecek konular varış ülkesinde vergilendirme 
prensibi, mal ihracatının ne zaman yapılacağı, it-
halatta vergi istisnası gibi konulardır. Özel Tüke-
tim Vergisi için de esas olarak, ihracat istisnası ve 
ihracatta Özel Tüketim Vergisi iadesi gibi konular 
uluslararası vergileme çerçevesinde ele alınarak 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Katma Değer Vergisi, 
Özel Tüketim Vergisi, Uluslararası Vergilendirme, 
Varış Ülkesinde Vergilendirme.
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ABSTRACT

Taxes implemented on expenditures are still 
important. These taxes are also called indirect ta-
xes. The main taxes among them are Value Ad-
ded Tax and Excise Duty as they have the highest 
income proportion among the tax incomes. In 
Turkey, most tax types are removed since the be-
ginning with the use of Value Added Tax and Exci-
se Duty. Thus, along with the removal of different 
tax categories, Turkey’s tax system has become 
more simplified in the domain of expenditure tax. 
Not only taxes implemented in the domain of 
expenditure taxes has simplified the tax system 
in Turkey, but also they have contributed to the 
recovery of budget balance by effecting tax inco-
mes in a positive way. When we look at the in-
ternational taxation dimension, those taxes have 
real importance. Subjects which will be examined 
from the perspective of Value Added Tax are the 
taxation principle of the destination country, pe-
riod of commodity exporting, and tax exemption 
in importation. Regarding Excise Duty, the study 
will evaluate the export exception and refund of 
Excise Duty in exportation within the framework 
of international taxation.
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GİRİŞ

Ülkemizde Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel 
Tüketim Vergisi (ÖTV)’ne geçilmesiyle birlikte bir-
çok vergi türü kaldırılmıştır. Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle; Dahilde Alınan 
İstihsal, İthalden Alınan İstihsal, Nakliyat, PTT Hiz-
metleri, İlan ve Reklam Hizmetleri, İşletme, Spor 
Toto ve Şeker İstihlak vergileri yürürlükten kaldı-
rılmıştır. ÖTV Kanunu; akaryakıt, otomobil ve diğer 
dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere çeşitli 
malların satış ve ithalatından alınan dolaylı nite-
likteki 16 ayrı vergiyi ÖTV adı altında tek kalemde 
toplamıştır. KDV yapısı itibariyle yayılı bir muame-
le vergisidir. Bu vergi türünde mal ve hizmetler 
her bir aşamada vergiye tabi olmaktadır. Ancak 
bu durum vergi piramitleşmesine yol açmamak-
tadır. ÖTV ise, verginin konusuna giren malları bir 
defaya mahsus olarak vergilendiren bir vergi türü 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ilişkilerin 
artması beraberinde Avrupa Birliği (AB) mevzu-
atına uyum çerçevesini gündeme getirmiştir. Bu 
durum da KDV ve ÖTV uygulamasının ortaya çık-
masına neden olmuştur. Dış ticaretin gelişmesiyle 
birlikte, varış ülkesinde vergilendirme AB’nin ilgi-
lendiği konulardan biri haline gelmiştir. Bu da ül-
kemizi yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmada 
uluslararası vergileme açısından KDV ve ÖTV’nin 
önemli konuları ele alınacaktır. Esas olarak ele alı-
nacak hususlar; ihracat istinası, matrah belirleme 
gibi uluslararası vergilemede karşımıza çıkabile-
cek konulardır.

1. KDV’NİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL YAPISININ 
HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ

Harcamalar üzerinden alınan vergiler matrah-
larına göre selektif ya da dar tabanlı ve genel ya 
da geniş tabanlı olmak üzere iki guruba ayrılmak-
tadır. Bu bağlamda ÖTV dar tabanlı; Muamele Ver-
gisi, Genel Satış Vergisi ve KDV ise, geniş tabanlı 
vergiler grubuna örnek gösterilebilir1. KDV’ye bak-
tığımızda dünyanın en hızlı gelişen vergisi olarak 
anıldığı görülmektedir. AB ülkelerinin tamamında 

(ABD hariç) uygulanmakta olan bir vergi türüdür. 
Ayrıca tüm bunlara ilaveten önemli bir vergi poli-
tikası aracı olmasından dolayı da her zaman göz-
dedir2.

KDV, bir mal veya hizmetin ithalinden nihai tü-
keticisine kadar geçen her aşamayı kapsayan ve 
her aşamada meydana gelen katma değeri vergi-
lendirmeyi amaçlayan bir vergidir. Bu işleyiş, tüm 
aşamalarda hesaplanan vergiden alım ve giderler 
için ödenen KDV’nin indirilmesiyle gerçekleşir3. 
KDV’ye tarihsel perspektiften baktığımızda ilk ola-
rak Avrupa’da uygulamaya geçtiği görülmektedir. 
Bundan dolayı, KDV Avrupa Kıtası buluşu bir vergi 
olarak kabul edilmektedir. Üretimin her aşamasın-
dan alınması düşünülen vergi, her ne kadar ilk ola-
rak 1954 yılında Fransa’da vergi müfettişi Maurice 
Lauré’nin çalışmalarıyla başlamış olsa da kuramsal 
temellerinin yaklaşık bir yüzyıl önce Almanya’da 
atıldığı görülmektedir4. Ülkemizde KDV, 25.10.1984 
tarih ve 3065 sayılı Kanunla vergi sistemimize gir-
miş olup, 01.01.1985 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlüğe konulmuştur5. Yürürlüğe 
girdiği tarihte tek orana sahip olan KDV sistemin-
de, 1986 temmuz ayı ile birlikte vergiye tabi olan 
mal ve hizmetlerin perakende veya toptan satış-
ları, talep esnekliği ve gelir gruplarının tüketimleri 
içindeki payı da baz alınarak çok oranlı bir tarifeye 
geçilmiştir6. 

Geniş tabanlı vergilere kıyasla KDV, birçok 
olumlu özelliği içeriğinde barındırmakla birlikte 
özellikle çoklu oran yapısına sahip olması ve bir-
çok istisna ve muafiyeti içeriğinde barındırmasıy-
la, verginin idaresini zorlaştırmaktadır. KDV’nin 
gerileyici özelliğini azaltmak için, çoklu oran yapı-
sının aksine tek oranlı ve geniş tabanlı bir mode-
lin uygulanması konusunda da bir takım görüşler 
bulunmaktadır7. 

Gelir Vergisi’nde ülkeler arası ciddi farklılık-
lar görülürken, KDV konusunda ülkeler şaşılacak 
derecede birbirine yakındır. Bunun sebebi, büyük 
ölçüde KDV’nin daha yeni bir vergi oluşu ve AB’nin 
de bu vergiye yakın zamanda geçmesinden kay-
naklanmaktadır8. KDV üretimden tüketime, malın 

1 Nihat Edizdoğan, Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora Yayınları, Yenilenmiş 2. Basım, Eylül, 2012, s. 197.

2 Edizdoğan, Çelikkaya, a.g.e., s. 199.

3 Erdoğan Öner, Türk Vergi Sistemi, Seçkin Kitabevi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Şubat, 2015, s. 229.

4 Semih Öz, “AB KDV Sisteminde Çıkış ya da Varış Yerinde Vergilendirme İkilemi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:281, Şubat, 2012, s. 10.

5 Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5.Baskı, 2004, s. 388.

6 Mehmet Ali Özyer, “Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olan Vergiler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 406, Haziran, 2015, s. 75.

7 Ali Çelikkaya, “Tek Oranlı Katma Değer Vergisi Reformları Üzerine Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 362, Ekim, 2011, s. 86.

8 Meşhure Kolçak, Türk Vergi Sistemi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:785, Erzurum Meslek Yüksekokulu Yayınları No:2, Ders Kitapları Serisi No:2, 
Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1994, s. 220.
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geçirmiş olduğu her aşamadan alınan yayılı bir 
muamele vergisidir. Fakat, her aşamada yaratılan 
katma değer üzerinden alındığından, vergi pira-
mitleşmesinin önüne geçmektedir. Bu nedenle, 
günümüzde çağdaş ve en yaygın olan harcama 
vergisi konumundadır. Bu vergi türü “Avrupa Birli-
ği Vergisi” olarak kabul edilmiştir. Ayrıca da günü-
müzde pek çok ülke tarafından uygulanmaktadır9.

3065 sayılı KDV Kanunu’nda verginin konusu, 
“Katma Değer Vergisi Kanununda sayılan işlem-
lerin Türkiye’de yapılması” olarak ifade edilmiş-
tir. KDV esas olarak, yurt içinde üretilen mal ve 
hizmetler ile Türkiye’ye ithal yolu ile getirilen mal 
ve hizmetlere ilişkin işlemlere uygulanmaktadır. 
Bir mal veya hizmet ister Türkiye’de bir faaliyete 
konu olsun ister dışarıdan Türkiye’ye ithal edilmiş 
olsun aynı esas ve oranlara göre vergilendirilmek-
tedir10. KDV’nin konusu ticari, sınai, zirai faaliyet 
ve serbest meslek faaliyetleri kapsamında yapılan 
teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet it-
halatı ve kanunda sayılan diğer faaliyetlerden do-
ğan teslim ve hizmetlerdir. KDV’nin matrahı, yur-
tiçi üretim veya tüketimdir. Hukuk literatüründe, 
KDV’ye “ülkesel (mülki)” bir vergi de denilebilir. 
Çünkü Gelir Vergisi gibi kişisel, kapsamı hem uy-
ruğa hem de egemenlik alanına (ülkeye) dayanan 
bir vergi türü değildir11.

KDV uygulamasında bazı istisnalar dışında 
ana mükellef grubu, KDV mal tesliminde ve/veya 
hizmet ifasında bulunanlardır. Ancak KDV’nin mü-
kellefi olmak bu verginin nihai yüklenicisi olmak 
manasına gelmemektedir. KDV’nin asıl mükellefi 
dolayısıyla nihai yüklenicisi, nihai tüketici duru-
munda bulunan kişi ve kuruluşlardır. Mükellef, 
müşterilerinden topladığı KDV’lerden, işle ilgili 
alımları sebebiyle KDV’yi indirir, bakiye tutarı vergi 
dairesine öder. İşte bu sebeple de vergi dairesine 
ödenen tutar mükellefin malvarlığında bir eksil-
me oluşturmamaktadır12. KDVK’nın 8. maddesinde 
mükellefler teker teker sayılmıştır. Buna göre mü-
kellefler,

- “Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu iş-
leri yapanlar,

- İthalatta mal ithal edenler,

- Transit taşımalarında gümrük veya geçiş işle-
mine muhatap olanlar,

- PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve 
televizyon kurumları13,

- Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip eden-
ler14,

- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler 
ve konserler ile profesyonel sanatçıların katıldığı 
sportif faaliyetleri, maçları, yarışları ve yarışmaları 
tertipleyenler veya gösterenler,

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde be-
lirtilen mal ve hakları kiraya verenler,

- İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunan-
lardır”.

KDV’de vergiyi doğuran olay konusunu tablo 
olarak göstermek gerekirse:

9 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 14. Baskı, Bursa, Ocak,  2017, s. 245.

10 Öner, a.g.e., s. 229.

11 Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, Batı Türkeli Yayıncılık, Yeni Yasalara Göre Güncelleştirilmiş 8. Baskı, İstanbul, 2004, s. 200.

12 Mehmet Tosuner, Zeynep Arıkan, Türk Vergi Sistemi, Kanyılmaz Matbaası, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş Yirminci Bası, İzmir, 2015, s. 370.

13 PTT ve TRT Kurumlarınca yapılan hizmetlerde mükellefler, PTT A.Ş. veya TRT Genel Müdürlüğüdür.

14 Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango Dahil) v.b her türlü şans ve talih oyunlarında, oyunları tertipleyenler veya teşkilat müdürlükleri (Spor Toto Teşkilat 
Bakanlığı ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü) mükelleftir.
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KDV’yi doğuran esas olay, malın teslimi ve hiz-
met ifasıdır. Malın teslimi veya hizmetin ifa edildi-
ği ayda KDV doğar ve bu aya ilişkin olarak verilen 
beyannamede beyan edilmek zorundadır. Ancak, 
malın veya hizmetin karşılığının tahsil edilmiş olup 
olmaması vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi-
ne etki etmemektedir. Malın teslimi veya hizme-
tin ifası ile birlikte öngörülen gelir tahakkuk eder 
ve buna ilişkin KDV de teslimin veya hizmetin ifası 
ile birlikte gerçekleşir. Bu yönde verilen çok sayı-
da Danıştay Kararı bulunmaktadır. Bu kararlardan 
biri; “…Mal teslimi ve hizmet ifası ile doğan katma 
değer vergisinde, muamele ile ilgili belgenin veril-
memiş veya alınmamış olunması verginin doğma-
sını engellemez…15” hükmü bulunmaktadır16.

2. KDV’DE İSTİSNALAR

KDV’de çok sayıda istisna bulunmaktadır. 
Ancak biz konumuz itibariyle belli sayıdaki, ko-
numuzla doğrudan ilişkili istisnaları açıklamaya 
çalışacağız. İstisnalar; ihracat istisnası, araçlar, kıy-
metli maden ve petrol aramaları ile ulusal güven-
lik harcamaları ve yardımlarda istisna, taşımacılık 
istisnası, diplomatik istisna, ithalat istisnası, sos-
yal ve askeri amaçlı istisnalar, teknoloji geliştirme 

bölgelerindeki bazı teslim ve hizmetlere ilişkin is-
tisna vb. birçok istisna bulunmaktadır. 

2.1. İhracat İstisnası ve Varış Ülkesinde Ver-
gilendirme

İhracat istisnası dolaylı vergilerdeki “varış ül-
kesinde vergilendirme” ilkesinin bir sonucu olarak, 
KDV’nin uygulandığı bütün ülkelerde yer alan is-
tisnadır. Ancak konunun daha iyi anlaşılması için 
öncelikle varış ülkesinde vergilendirme prensibi 
açıklanarak, akabinde ihracat istisnası hakkında 
bilgi verilecektir. 

KDV global ticaret açısından oldukça önemli 
bir vergidir. Küreselleşmeyle birlikte dış ticaretin 
de gelişmesiyle KDV’de bir uyumlaştırma gerek-
sinimi ortaya çıkmıştır. AB’ye uyum sürecinin de 
bir getirisi olarak ülkemizde varış ülkesinde ver-
gilendirme prensibi benimsenmiştir. Fakat, varış 
ülkesinde vergilendirmenin de çeşitli açılardan 
uluslararası rekabet konusunda sıkıntılar ortaya 
çıkarması sebebiyle, birlik içinde 1 Ocak 1997’den 
itibaren çıkış ülkesinde (menşe ülkesinde) vergi-
lendirme prensibine geçilmeye karar verilmiştir. 
Ancak çalışmalar tamamlanmasına rağmen, çıkış 
ülkesinde vergilendirmeye geçilmemiştir17.

15 Danıştay Yedinci Daire’nin, 19.12.1991 tarih, E. No: 1987/4242, K. No: 1991/3138 sayılı Kararı.

16 Erdal Sönmez, Garip Ayaz, “Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ve Bir Danıştay Kararının Eleştirisi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 213, Mayıs, 
1999, http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=1979, (Erişim Tarihi: 01.01.2016).

17 Fatih Saraçoğlu, Haydar Ejder (a), “Katma Değer Vergisi’nde Varış Ülkesinde veya Menşe Ülkesinde Vergilendirme ve İhracat İstisnası”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 2002, s. 61-62.

Yapılan İşlem Verginin Doğuşu
Mal teslimi ve hizmet ifası Malın teslimi veya hizmetin yapılması

Mal teslimi veya hizmet ifasından önce belge
düzenlenmesinde Fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi

Kısım kısım mal tesliminde ve hizmet
ifasında

Her bir kısmın teslimi veya her bir kısım
hizmetin yapılması

Komisyonculara veya komisyon yolu ile
satışta Malların alıcıya teslimi

Malın alıcıya gönderilmesinde Malın nakliyeciye veya sürücüye teslimi
Enerji dağıtım ve kullanımlarında Bedellerin tahakkuk etmesi

İthalatta
Gümrük

başlaması 
tescili

vergisi 
veya

ödeme 
gümrük

mükellefiyeti-
nin beyanna-

mesinin
Dar mükelleflerce tapılan transit

taşımacılıkta
Gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük

bölgesinden çıkılması
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Kanunu’na göre düzenlenen ürün
senetlerinin temsil ettiği ürünlerde

Ürünlerin depodan çekilmesi

Kaynak: Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 376.
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Uluslararası vergi anlaşmalarında önemli bir 
yeri olan varış ve çıkış ülkesinde vergilendirme 
arasındaki farklılık, ithalat ve ihracat işlemlerine 
yaklaşım tarzından kaynaklanmaktadır. Çıkış ül-
kesinde vergilendirme sisteminde, satıcının ülkesi 
kendi vergi oranları üstünden vergilendirir. Buna 
karşılık ithal eden ülke herhangi bir KDV almaz. 
Varış ülkesinde vergilendirme esasında ise, ithal 
eden ülke kendi vergi oranları ve koşulları üzerin-
den vergilendirmesini yapar18.

Varış ülkesinde vergilendirme prensibinde, 
ihracat vergiden istisna tutulup, ithalat vergilen-
dirildiği için sınırlarda kontrol zorunlu olmakta, bu 
durum; bürokratik işlemlerin çoğalması ve zaman 
kaybı gibi zorluklara sebebiyet vermektedir. Bu 
sistemde ihraç edilen mal tamamen KDV yükün-
den arındırılmaktadır. İhracattan vergi alınmazken, 
ihracatçının ihraç ettiği mal için ödediği vergi ken-
disine iade edilmektedir. Bu prensipte, vergi iadesi 
sisteminin bulunması, mal ihraç eden ülkeye reka-
bet avantajı sağlamakta ve mal ithal eden ülke için 
de rekabet eşitliği yaratmaktadır. Bu sebeple varış 
ülkesinde vergilendirme, hem ithalatçı ülke hem 
de ihracatçı ülke bakımından vergileme açısından 
avantajlı olmaktadır. Çıkış ülkesinde vergilendirme 
esasında ise, üye ülkeler arası mal hareketleri bir 
ülke içindeki mal hareketleri gibi değerlendirile-
rek, ihracatçı ülkede başlayan vergileme ithalatçı 
ülkede, başka bir deyişle, zincirin ilerleyen halka-
larında sürmektedir19.

İhracat, döviz girişini artırmak için, tüm dün-
ya ülkelerinde teşvik edilmektedir. Teşvik araçla-
rından biri de ihracatçıya çeşitli vergi avantajları 
sağlanmasıdır20. İhracat kapsamına giren işlemler 
üzerinden bir taraftan vergi hesaplanmazken di-
ğer taraftan da ihraç edilen mala ilişkin daha önce 
ödenen vergilerin indirilebilme şansı bulunmak-
tadır. İndirimin mümkün olmadığı durumda, vergi 
ihracatçıya iade edilmektedir. Bu suretle ihracat-
çıların uluslararası alanda rekabet gücü arttırıldı-
ğı gibi ayrıca ihracat kapsamına giren işlemlerin 
vergilendirilmemesiyle varış ilkesinin gereği de 
yerine gelmiş olmaktadır21.

İhracat istisnası; daha önce belirttiğimiz gibi 
ihracatı teşvik ederek döviz girişini sağlamaktadır. 
Ayrıca çifte vergilemeyi önleyerek, rekabet eşit-
liğini gündeme getirir. Ancak olumsuz etkileri de 
bulunmaktadır. Özellikle hayali ihracata yol açma-
sı ve ihraç kaydıyla alınan malların yurt içinde ka-
yıt dışı olarak satılması uygulamanın önemli han-
dikaplarından birisidir22. Bu sebeple uluslararası 
vergi anlaşmalarında bu konunun sık sık gündeme 
geldiği görülmektedir. 

İhracat istisnası, 02.11.1984 tarih ve 18563 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
3065 sayılı KDVK’nın 11. maddesinde düzenlen-
miştir. İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin 
hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan 
hizmetler vergiden istisna edilmektedir. Aynı ka-
nunun 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca da bir tes-
limin ihracat teslimi sayılabilmesi için,

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapıl-
ması,

- Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriye-
ti gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl 
olması gerekmektedir. Ayrıca 12. fıkrasında yurt 
dışındaki müşteri kavramına açıklık getirilmiş söz 
konusu kavramın tanımı yapılmıştır. Bu tanımla-
maya göre yurt dışındaki müşteri kavramından 
anlaşılması gereken ikametgahı, işyeri, kanuni ve 
iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde 
bulunan firmanın yurt dışında kendi adına müsta-
kil olarak faaliyet gösteren şubeleridir. Ayrıca bir 
hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hiz-
met sayılabilmesi için de;

- Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için ya-
pılması,

- Hizmetten yurt dışında faydalanılması zorun-
ludur.

Öte yandan, KDVK’nın 11. maddesinin 2. fık-
rasında, istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktar-
ları tespit etmeye Bakanlık yetkili kılınmıştır. İh-
racat istisnası; Gümrük beyannameli mal ihracı, 

18 Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergilendirme Bülteni, Sayı:6, Nisan, 2013, s. 10, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/taxation6.pdf, (Erişim 
Tarihi:03.01.2016).

19 Fatih Saraçoğlu, Haydar Ejder (b), “Avrupa Birliği’nde Vergi Sınırlarının Kaldırılması”, Mevzuat Dergisi, Yıl:5, Sayı:51, Mart, 2002, http://www.mevzuat-
dergisi.com/2002/03a/02.htm, (Erişim Tarihi:01.01.2016).

20 Mustafa Bozbıyık, “Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 23, Mart-Nisan, 1986, http://www.vergisorunlari.com.tr/maka-
le/katma-deger-vergisi-ihracat-istisnasi/4214, (Erişim Tarihi:03.01.2016).

21 Nahit Kitiş, “KDV’de İhracat İstisnası Uygulaması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:78, Şubat, 1988, http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=669, (Erişim 
Tarihi:03.01.2016).

22 Saraçoğlu, Ejder (a), a.g.m., s. 76.
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Bavul ticareti, Hizmet ihracı, Roaming hizmetleri, 
Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason 
hizmetler, Yolcu beraberi eşya, Türkiye’de ikamet 
etmeyen taşımacılar ile fuar, sergi, panayır katı-
lımcılarına yapılan teslim ve hizmetler, Yabancı 
sinema yapımcılarına tanınan istisna, İhraç kay-
dıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması, Dahilde 
işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında tecil 
terkin uygulaması olmak üzere 10 çeşit olarak kar-
şımıza çıkmaktadır23.

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik 
haller sebebiyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi 
durumunda, en geç 3 aylık sürenin bitiminden iti-
baren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye 
Bakanlığı veya Bakanlığın uygun bulması duru-
munda vergi daireleri tarafından 3 aya kadar ek 
süre uygun görülebilmektedir24. 

Hizmet ihracı konusuna baktığımızda, KDV Ka-
nunumuzda hizmet ihracı varış ülkesinde vergile-
me ilkesinin bir gereği olarak KDV’den istisnadır. 
Ancak hizmet ihracının kavranmasında karşımıza 
iki sorun çıkmaktadır. Birincisi, hizmetin Türkiye’de 
mi yoksa yurt dışında mı ifa edildiği sorunudur. 
İkincisi ise Türkiye’de ifa edilmiş hizmetten, fay-
dalanmanın nerede gerçekleştiği sorunudur. Ver-
gi mevzuatımızda “ifa yeri” düzenlenmediği gibi 
“hizmetten faydalanma” terimi de yeterince açık 
bir şekilde tanımlanmamıştır25. Bu durumda gerek 
ifa yeri gerekse hizmetten faydalanmanın nere-
de gerçekleştiği sorunu vergi idaresinin kendisine 
intikal eden olaylarla ilgili yapmış olduğu yorum-
larla çözüme kavuşturulmaktadır. Bu da konunun 
doğası gereği birtakım sorunları uluslararası vergi-
lendirme açısından karşımıza çıkarmaktadır.

2.2. İthalat İstisnası

İthalat işlemleri, varış ülkesi prensibince KDV’ye 
tabidir. Fakat, ithalat işlemlerinin tamamının ver-
gilendirilmesi bazı nedenlerle mümkün değildir. 
Örneğin, yurt içinde üretilen ancak istisna konusu 
olan mallar ve hizmetlerin ithalatı istisna konusu 
edilerek eşitlik ve tarafsızlık sağlamak amaçlan-
mıştır. Diğer bir taraftan Gümrük Kanunu’nun 167. 
maddesinde sayılan işlemler (birinci fıkrasının 5/a 

ve 7. bentler hariç), geçici ithalat rejimi, hariçte iş-
leme rejimi, transit rejim, gümrük antrepo rejimi-
ne tabi mallar ile geri gelen eşya, geçici depolama 
ve serbest bölge hükümlerine tabi malların tesli-
mi belirtilen işlemlerin özelliği gereği ve gümrük 
mevzuatı ile uyum sağlamak için KDV’den istisna 
edilmiştir. Gümrüksüz satış mağazaları ise, ant-
repo rejiminin farklı bir uygulaması olarak istisna 
hükümlerinden faydalanmaktadır26.

3. KDV’DE MATRAH TÜRLERİ

KDV’de matrahın belirlenmesi, verginin konu-
su olan işlemlere göre ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

3.1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah 

KDVK’nın 20. maddesinde, “Teslim ve hizmet 
işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil 
eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya 
kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına 
hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne 
suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçla-
nılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan para 
ile teslim edilebilen menfaat, hizmet ve değerler 
toplamını ifade eder. Belli bir tarifeye göre fiyatı 
tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği 
hallerde tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek 
belirlenir ve vergi müşteriye arıca intikal ettiril-
mez” hükmü bulunmaktadır.

3.2. İthalatta Matrah

KDVK’nın 21. maddesine göre, Gümrük 
Vergisi’ne tabi olan mallarda, KDV matrahına ulaş-
mak için malın Gümrük Vergisi’ne matrah olan de-
ğerine ayrıca;

- İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, re-
sim, harç ve paylar,

- Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar 
yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendi-
rilmeyenler,

- Mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı 
ve kur farkı gibi ödemeler,

23 Selami Diler, Koray Kocatürk, “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda İhracat İstisnası”, E- Yaklaşım Dergisi, Sayı: 273, Eylül, 2015, http://uye.
yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=27777, (Erişim Tarihi:03.01.2016).

24 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 378.

25 “Avrupa Birliği ülkeleri için ortak KDV mevzuatı niteliği taşıyan Avrupa Konseyinin 2008/8/EC sayılı Direktifinde ise faydalanma gibi soyut bir kavram 
yerine iş merkezi, hizmetin ifa edildiği yer gibi somut kriterler baz alınarak hizmet türleri itibariyle hizmetin ifa yeri açıkça belirlenmiştir. Örneğin; 
sportif, eğitimsel, bilimsel faaliyetlerde hizmetin fiziki olarak yürütüldüğü yerde ifa edildiği kabul edilirken, reklam hizmetleri, marka gibi gayrimaddi 
hakların temliki şeklindeki hizmetlerin müşterinin iş merkezinin bulunduğu ülkede ifa edildiği kabul edilmektedir”. (Özcan Avci, “Hizmet İhracı Nedir, 
Ne Değildir?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 416, Nisan, 2016, s. 36).

26 Ömer Pulat (a), “KDV’de İthalat İstisnası”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 356, Nisan, 2011, s. 95.
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İlave edilir. Başka bir deyişle KDV matrahına 
ulaşmak için malın Gümrük Vergisi tarhına esas olan 
değerine gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, dam-
ga vergisi gibi ithalde alınan diğer vergiler, varsa 
muhtelif fonlara katılma payı adı altında alınan pa-
ralar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar 
yapılan gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler 
ile fiyat farkı ve kur farkı gibi unsurlar ilave edile-
cektir27. 

3.3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında 
Matrah

KDVK’nın 22. maddesine göre, “İkametgahı, 
kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulun-
mayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye 
arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta 
şahıs ve ton başına kilometre itibariyle yurtiçi em-
salleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespi-
tine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir” hükmü 
yer almaktadır.

3.4. Özel Matrah Şekilleri

KDVK’nın 23. maddesinde ise, özel matrah şe-
killeri yer almaktadır. KDVK’nın 23. maddesi kap-
samına giren işlemlerin üç farklı amaçla düzen-
lendiği görülmektedir. Bu işlemlerin bir kısmının 
perakende safhasındaki satış bedeli üretici tara-
fından tespit edilmektedir. Perakende satış fiyatı 
belli olduğundan KDV, perakende aşamasından 
bir önceki safhada hazineye intikal ettirilmekte; 
perakende aşamasında ise, KDV beyan edilme-
mektedir. Böylelikle hem vergi idaresi az sayıda 
mükellef ile muhatap olmakta hem de KDV daha 
hızlı tahsil edilmektedir. Özel matrah şekli belirle-
nen işlemlerin bir kısmı ise, KDVK’da istisna olarak 
sayılan bir mal ile ilişkili teslimlerdir. Bu işlemlerde 
istisnanın nihai tüketiciye yansıtılmasına yönelik 
düzenleme yapılmaktadır. Diğer bir kısım işlem-
ler ise, işlemin özelliği gereği matrahın tespitinde 
tereddüt yaşanmaması amacıyla yapılan düzenle-
meleri içermektedir28.

Bazı işlemler için özel matrah şekli belirlen-
mesinin nedenleri uygulama kolaylığı sağlamak, 
teslimleri vergiden istisna olan bazı mallarda bu 

uygulamayı nihai tüketiciye de yansıtmak ve 
uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek 
olarak sayılabilir29. Özel matrah şekli belirlenen iş-
lemler, spor-toto oyununda ve milli piyango dahil 
her türlü piyangoda oyuna ve piyangoya katılma 
bedeli, at ve yarışları ve diğer müşterek bahis ve 
talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma be-
deli, profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler 
ve konserlerin teslim ve hizmet bedeli v.b durum-
lar olarak karşımıza çıkar30.

Özel matrah şekli belirlenen işlemlerin beya-
nında ve belge düzeninde farklılıklar bulunmakta-
dır. Özel matrah şekli belirlenen işlemlerde genel 
olarak, düzenlenen belgelerde KDV ayrıca göste-
rilmemektedir. Sadece özel matrah şekli belirle-
nen işlemler ile iştigal eden mükelleflerin, genel 
olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek 
bulunmamaktadır. Özel matrah şekli belirlenen iş-
lemlerde KDV ayrıca gösterilmemesine rağmen iç 
yüzde yoluyla hesaplanarak KDV beyannamesin-
de indirim konusu edilebilmektedir31.

4. KDV’NİN ÖDENMESİ

KDV, mükellef veya vergiyi kesmekle sorum-
lu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemine 
ilişkin vergi beyannamelerinin verildiği ayın 26. 
günü akşamına kadar ödenmek durumundadır. 
İthalde alınan KDV de, Gümrük Vergisi ile birlikte 
ve aynı zamanda ödenir. Gümrük Vergisi’ne tabi 
olmayan ithalata ve ikametgahı, kanuni merkezi 
ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından 
motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler 
arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa 
ilişkin KDV, bu işlemlere ilişkin özel beyannamele-
rin verilme süresi içinde ödenir32.

5. ÖTV’NİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL YAPISININ 
HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 4760 sayılı ÖTVK 
ile 12.06.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlana-
rak 01.07.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe gir-
miştir. ÖTV, AB’nin ikinci önemli ortak vergisidir. 
ÖTV; akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü 
içkiler gibi bazı tüketim maddeleri üzerinden alı-

27 M. Mete Uslu, “İthalatta KDV Matrahı”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 371, Temmuz, 2012, s. 18.

28 Ömer Pulat (b), “KDV’de Özel Matrah Şekilleri”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 354, Şubat, 2011, s. 82.

29 Mehmet Emin Akyol, “KDV Uygulamasında Özel Matrah Şekilleri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 219, Mart, 2011, http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.
aspx?ID=12397, (Erişim Tarihi:04.01.2016).

30 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 396.

31 Pulat (b), a.g.m., s. 87.

32 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 409-410.
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nan vergileri ifade eder. Bu sayılan ürünler üze-
rinden genel tüketim vergisi özelliğini taşıyan 
KDV’nin alınmasının ardından, ayrıca ÖTV alınma-
sının çeşitli nedenleri bulunmaktadır33:

- İlk olarak ÖTV’ye konu olan ürünlerin tüketi-
minin yol açtığı kamunun ek gelir ihtiyacıdır.

- Gerçekten, sigara ve alkol tüketimi ile petrol 
ürünlerinin kullanımı, insan sağlığını olumsuz yön-
de etkileyerek devletin sağlık harcamalarını arttır-
maktadır. Tüm bunlara ilave olarak petrol ürünleri-
nin tüketimi ile oluşan çevre kirliliği ve yeni yollar 
yapılması gereği gibi dışsallıklar da kamu harca-
malarının artmasına sebep olmaktadır.

- ÖTV, hem sağlığa zararlı olan bu ürünlerin 
tüketiminin azaltılmasına hem de aynı ürünleri tü-
ketenlerin bu tüketimleri nedeniyle ortaya çıkan 
ilave kamu harcamalarının finansmanına katılma-
larını sağlamaktadır.

ÖTV’yi daha iyi anlamak adına KDV ile karşılaş-
tırmalı olarak incelemek faydalı olacaktır34:

- İlk olarak, ÖTV listeler şeklinde sayılmış çe-
şitli mallardan alınırken, KDV istisna kapsamında 
olmayan tüm mallardan ve hizmet ifalarından 
alınmaktadır.

- İkinci olarak, ÖTV tek seferde (genellikle ma-
lın ilk tesliminde) alınırken, KDV malın üreticiden 
tüketiciye hareketindeki her bir aşamada, üretilen 
katma değeri vergilendirmektedir.

- ÖTV’ye tabi mallar ayrıca ÖTV’nin de dahil 
edildiği matrahlar üzerinden KDV’ye tabidirler.

ÖTVK’nın kabul edilmesinde 3 temel neden 
bulunmaktadır. Bunlar IMF’ye verilen taahhütler, 
AB mevzuatına uyum ve Türk vergi mevzuatının 
sadeleştirilmesidir35. ÖTV’nin kapsamının genişliği 
dikkate alındığında gerçekten bu verginin KDV’den 
sonra adeta ikinci bir tüketim vergisi olduğu kana-
atine rahatlıkla varılabilmektedir. Halbuki AB’nin 

6. direktifi incelendiğinde, KDV’nin dışında ikinci 
bir tüketim vergisinin konulmasının yasak olduğu 
görülmektedir. Ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde 
ÖTV ile birlikte, KDV özellikle oran yönünden AB 
ile geniş ölçüde uyum sağlarken, ÖTV sistemi ise 
AB ilkeleri ile büyük bir uyumsuzluk göstermek-
tedir36. 

6. ÖTV’NİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN 
OLAY

ÖTV’nin konusu ülkeden ülkeye farklılık arz et-
mekle beraber daha çok alışkanlık verici maddeler 
(içki, çay, sigara, kahve vb.), sürümü çok yük-
sek olan bazı ilk maddeler (benzin, gaz, çimento, 
cam, demir vb.), lüks maddeler (kürk, mücevher, 
tuvalet malzemesi, motorlu araçlar elektrikli ci-
hazlar vb.) ve sağlanan özel faydanın hizmetten 
yararlanana ödettirilmesi için bu hizmetle ilgili bir 
işlemden alınan bedeller (ruhsat harcı vb.) üzerin-
den alınmaktadır. Lüks maddeler, alışkanlık veren 
maddeler ile sanayi ürün ve hizmetlerinden alınan 
ÖTV, bazen o kadar çok sayıdaki mal grubundan 
alınır ki, bu verginin genel tüketim vergisinden 
bir farkı kalmamaktadır37. Bunun en tipik örneğini, 
ÖTV’nin tıraş köpüğü gibi temel bir maldan alın-
masından da görmekteyiz.

ÖTV’ye tabi mallar Kanuna ekli dört liste ha-
linde sayılmıştır. Kanuna ekli listelerde bulunan 
mallar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan 
eşyalardır. ÖTV’nin ekli listelerdeki malların tari-
fe numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin 
mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde ya-
pılan değişikliklere bağlı olarak Maliye Bakanlığı 
açıklar38.

Daha önce de belirttiğimiz gibi; ÖTV, kapsa-
mına giren her mala bir kez uygulanmaktadır. Bu 
sebeple, verginin kapsamına giren malların ver-
gi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri veya 
iktisapları, verginin konusuna girmemektedir39. 
Her bir listede verginin konusu ve vergiyi doğu-
ran olay ayrı ayrı yer almaktadır. I sayılı listede, 
akaryakıt ürünleri ve solventler40 ve solvent ben-

33 Nurettin Bilici, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali Yardımlar, Vergilendirme, Seçkin Yayıncılık, Güncelleştirilmiş ve Geliştirilmiş 6. Baskı, Nisan, 2013, s. 153.

34 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 416.

35 Bilici, a.g.e., s. 161.

36 Osman Pehlivan, Ersan Öz, Uluslararası Vergilendirme, Celepler Matbaacılık, Ekim, 2015, s. 227-228.

37 Yıldırım Taylar, “Vergi Teorisi Açısından Özel Tüketim Vergileri ve Türk Özel Tüketim Vergisi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:12, Özel Sayı, 2010, s. 440-441.

38 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 416.

39 Mehmet ERKAN, “Avrupa Birliği Yasal Uyum Sürecinde Yeni Bir Vergi: Özel Tüketim Vergisi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:251, Temmuz, 2002, http://
vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3123, (Erişim Tarihi:09.01.2016).

40 “Solvent”, boya ve kimya hammaddesi olarak kullanıldığı gibi taşıt araçlarının yakıtlarına da karıştırılabilmektedir.
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zerleri verginin konusunu oluşturmaktadır. Vergiyi 
doğuran olay ise, bu sayılan ürünlerin ihracatçılar 
tarafından teslimi, rafineriler dahil imal edenlerce 
teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede 
yoluyla satışıdır. II sayılı listede ise, motorlu taşıt 
araçları sayılmıştır. Araçlar, vergi konusunu oluş-
turması bakımından kayıt ve tescile tabi olanlar 
ve olmayanlar şeklinde iki başlık altında incelen-
miştir. Vergiyi doğuran olay ise, bu duruma göre 
değişmektedir. Kayıt ve tescile tabi olanlar için, ilk 
iktisapta, kayıt ve tescile tabi olmayanlarda itha-
latı, imal ve inşa edenler tarafından teslimi veya 
ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satı-
şında vergiyi doğuran olay meydana gelir. III sayılı 
listede ise, tütün mamulleri, alkollü içkiler ve kolalı 
gazozlar verginin konusunu meydana getirmekte-
dir. Vergiyi doğuran olay ise, bu ürünlerin ithalatı, 
imal ve inşa edenlerce teslimi veya ÖTV uygulan-
madan önce müzayede yoluyla satışıdır. IV sayılı 
liste de ise, lüks tüketim malları41 olmak üzere çe-
şitli tüketim malları bulunmaktadır. Bu mallar için 
de vergiyi doğuran olay, III sayılı listedeki mallarla 
aynıdır42.

AB’ye üye bazı ülkelerde, uygulanan katego-
rizenin dışında da bazı ürünlerin ÖTV’ye konu ol-
duğu görülmektedir. Almanya’da tuz, kahve, çay, 
şeker, ampuller, İtalya’da kahve, kakao, kibrit, 
şeker, Fransa’da ve Hollanda’da şeker, Belçika’da 
kahve ve şeker bu duruma örnek olarak gösteri-
lebilir43.

ÖTV’nin vergilendirme tekniği iki esasa da 
dayanabilmektedir. Birincisi, vergiye konu olan 
malların teknik ve fiziki özelliklerine dayanan 
(spesifik) matrahlar üzerinden alınması, ikinci-
si ise, matrah olarak vergiye konu olan malların 
satış değerlerlerinin (advalorem) alınmasıdır. Gü-
nümüzde spesifik matrahlara dayalı vergilemenin 
sakıncası sebebiyle, ÖTV yaygın olarak advalorem 
matrahlar üzerinden alınmaktadır44.

7. ÖTV’NİN MÜKELLEFİ VE MATRAH

Verginin mükellefi ÖTV’de her bir liste için ayrı 
ayrı belirlenmiştir. II sayılı listede bulunan motor-
lu taşıt araçlarından kayıt ve tescile tabi olanlar 
için vergi mükellefi, motorlu araç ticareti yapan-

lar, bu araçları kullanmak üzere ithal edenler ve 
bu malların müzayede yoluyla satışını yapanlardır. 
Bunların dışındaki ÖTV’ye tabi olan mallar içinse 
verginin mükellefi bu malları imal, inşa ve ithal 
edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını 
gerçekleştirenler şeklinde belirtilmiştir.

Hizmetler açısından ÖTV’nin matrahına bak-
tığımızda birtakım soru işaretleri karşımıza çık-
maktadır. KDV’nin matrahına hizmetlerin dahil 
edilmesi ve hangi aşamada olursa olsun KDV’ye 
tabi olduğu KDVK’da açıkça hüküm altına alınmış-
tır. Aynı husus ÖTVK için geçerli değildir. KDVK’da 
tüm teslim ve hizmetler (Kanunda belirtilen istisna 
ve muafiyetler dışında) KDV’ye tabidir. Ancak ÖTV 
(II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde düzen-
lenen ve ÖTV mükelleflerince müşterilere verilen 
bazı hizmetlerin de ÖTV matrahına dahil edilmesi 
hususu ÖTVK’nın vergilendirme mantığına uygun 
olsa da uygulamada da bazı sorunların yaşanma-
sına yol açabilecektir45.

8. ÖTV’DE İHRACAT İSTİSNASI VE İHRACATTA 
ÖTV İADESİ

ÖTVK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında, aynı ka-
nuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin 
aşağıdaki koşullarla ÖTV’den istisna olduğu hük-
me bağlanmıştır:

- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılma-
lıdır.

- Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti 
Gümrük Bölgesi’nden çıkmış olmalıdır.

Yurt dışındaki müşteri tabiri, aynı fıkra hükmü 
uyarınca, ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkez-
leri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan 
bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şu-
belerini ifade etmektedir46.

ÖTV’de de KDV’de olduğu gibi ihracat istisnası, 
diplomatik istisna ve diğer istisnalar bulunmakta-
dır. Varış ilkesinde vergilemenin bir sonucu ola-
rak, ÖTV’ye tabi malların ihraç edilmesi vergiden 
istisnadır. İlaveten, ihraç edilen malla ilgili önce-
den ÖTV’nin ihracatçı adına düzenlenen faturada 
ayrıca gösterilerek, ihracatçıya iade edilmesi de 

41 Bu lüks tüketim maddeleri; beyaz eşyalar, elektronik ürünler, havyar, parfümler, cilt bakım ürünleri, kürkler, televizyon, tabanca v.b. ürünlerdir.

42 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 417-418.

43 Bilici, a.g.e., s. 156.

44 Naci B. Muter, A. Kemal Çelebi, Süreyya Sakınç, Kamu Maliyesi, Emek Matbaası, 4. Baskı, Manisa, 2012, s. 270.

45 Arif Yaşar, “ÖTV Matrahına Hizmetler Dahil Edilmeli Midir?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 413, Ocak, 2016, s. 110.

46 Cahit Yerci, “Dış Ticarette Özel Tüketim Vergisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 289, Ekim, 2012, s. 17.
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mümkündür (ÖTVK madde 5)47.

9. ÖTV’NİN BEYANI VE ÖDENMESİ

ÖTV mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh 
olmaktadır. Vergilendirme dönemi, kanuna ekli I 
sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük 
birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, 
III ve IV sayılı listelerdeki mallar ile II sayılı liste-
deki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların 
tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının bi-
rer aylık dönemleridir. Beyanname, I sayılı liste-
deki mallar için vergilendirme dönemini izleyen 
ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin 
KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine veri-
lir. II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların 
beyannamesi ise, ilk iktisap işlemlerinin tamam-
lanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi 
dairesine verilir ve aynı günde ödenmesi gerek-
mektedir48.

10. KDV VE ÖTV AÇISINDAN ULUSLARARASI 
VERGİLENDİRMENİN KISA BİR ANALİZİ

Birbirlerinden kilometrelerce uzaklıkta bulu-
nan, farklı mevzuatlara tabi iki veya daha fazla 
ülke arasında yapılan dış ticaret işlemlerini yürü-
türken üç farklı mevzuatın da bilinmesi ve dikkat 
edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu mev-
zuatlar, ihracat yapan ülkenin mevzuatı, ithalatı 
gerçekleştiren ülkenin mevzuatı ve uluslararası 
mevzuattır. Mevzuatlar hakkında yeterince bilgi 
sahibi olunması koşuluyla sağlıklı bir şekilde ticari 
işlemler gerçekleştirilebilir49. KDV ve ÖTV açısın-
dan konuya baktığımızda varış ve çıkış ülkesinde 
vergilendirme prensipleri can alıcı konumdadır. 
Daha önce bahsettiğimiz üzere, dolaylı vergiler-
de işlem gören mallar üzerinden iki tür vergi tarh 
olunmaktadır. Bunlar çıkış ülkesinde vergilen-
dirme (origin) ve varış ülkesinde vergilendirme 
(destination) prensipleridir. Çıkış ülkesinde ver-
gilendirme prensibinde, ihracat vergilendirilirken 
(üretimin gerçekleştiği ülkede vergileme) ithalat 
vergi dışı kalmaktadır. Çıkış ülkesinde vergilendir-
me ilkesine kıyasla yaygın olarak kullanılan varış 
ülkesinde vergilendirme prensibinde ise, ithalat 
vergilendirilirken (tüketimin gerçekleştiği ülke-

de vergileme) ihracatın vergiden istisna edilmesi 
amaçlanmaktadır50.

KDVK’nın 11. maddesinin (1) numaralı fıkrası-
nın (a) bendinde, ihracat teslimleri ve bu teslim-
lere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler 
için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla 
uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları çerçe-
vesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de 
verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna 
olduğu yer almaktadır. Devamındaki maddede 
ise, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, 
teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest 
bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu 
işleticisine yapılması ve teslim konusu malın Tür-
kiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir 
dış ülkeye veya bir serbest bölgeye gitmesi ya 
da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere 
yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği 
hükmüne yer verilmiştir. Serbest bölge mesele-
sine baktığımızda ise, Serbest Bölgeler Kanunu 
8. maddesine göre, serbest bölge ile Türkiye’nin 
diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret 
rejimine tabidir. Bu hükme göre, serbest bölgeler-
den Türkiye’ye mal gönderilmesi ithalat hükümle-
rine tabidir. KDVK’nın 1. maddesine göre, her türlü 
mal ve hizmet ithali, verginin konusunu oluşturan 
işlemlerden biri olarak sayılmıştır. Buna göre, ser-
best bölgelerden Türkiye’ye yapılacak mal, teslim 
ve hizmet ifaları KDV’ye tabidir. Serbest bölgeye 
ihraç edilen malların tekrar yurda ithal edilmesinde 
malın menşei Türkiye olduğundan, Gümrük Ver-
gisi yükümlülüğü yoktur. Ancak, serbest bölgeye 
ihraç edilen malların bölgedeki alıcılar tarafından 
tekrar Türkiye’deki bir firmaya satışı halinde, işlem 
ithalat işlemi kapsamında KDV’ye tabi olacak ve 
ithal işlemi nedeniyle ödenmesi gereken verginin 
ithalatı gerçekleştirenler tarafından ilgili gümrük 
idaresine beyan edilip ödenmesi gerekmektedir51. 

Serbest bölgelerde elde edilen ürünün 
Türkiye’ye ithalat aşamasında vergilendirme 
konusunda ise, serbest bölgelerin statüsü göz 
önünde bulundurularak sorunlara çözüm üretildiği 
göze çarpmaktadır. Keza, serbest bölgelerde elde 
edilen ürünün ithali aşamasında, mamül ürünün 
vergisinin girdiden fazla olması durumunda, şayet 

47 Bilici, a.g.e., s. 163.

48 Tosuner, Arıkan, a.g.e., s. 436.

49 Seçkin Gönen, Aslı Yılmaz, “Uluslararası Ticaret İşlemleri Nedeniyle Oluşan KDV’nin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, 
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2015, s. 135.

50 Mehmet Nar, “Avrupa Birliği Vergileme Politikaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Mali Kılavuz Dergisi, Nisan-Haziran, 2013, s. 49.

51 Erhan Gümüş, “Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1, 2007, 
s. 55.
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aynı girdinin doğrudan Türkiye’ye ithali aşamasın-
da, Gümrük Vergisi’nin “0” olduğu durumda, ser-
best bölgelerde üretim faaliyeti sonucunda katma 
değer sağlayan kullanıcılar için de aynı düzeyde 
olması gerekmektedir. Zira, “mamül ürün-girdi” 
arasında, vergi oranları itibarıyla ters bir oran var-
sa, yani girdinin vergisi düşükse, firmalar öncelik-
le girdiyi Türkiye’ye ithal edip, akabinde Hariçte 
İşleme Rejimi kapsamında, serbest bölgeye gön-
dererek, vergi sorununu aşma yönünde (vergiden 
kaçınma) çaba içine girmek zorunda olacaktır. Ya-
kın döneme kadar gözlemlenen bu yöndeki uy-
gulamaların varlığı, hem mükellef hem de idare 
açısından iş yükü ve kaynak israfı yaratmaktadır52.

Uluslararası ticaret ve vergilendirme açısın-
dan önemli bir husus olan serbest bölgelerde, 
ÖTV uygulaması oldukça karışık gözükmektedir. 
Bunun sebebi ise ÖTV Kanunu’na ilişkin ekli liste-
lerde farklı uygulamalar oluşmasıdır. Ancak bura-
da önemli olan malların ithali, imali ve ihracatıdır. 
Yurt dışından serbest bölgeye getirilen mallar, 
ÖTV Kanunu uygulamasında ithal edilmiş sayıldı-
ğından, I sayılı listedeki malların bu şekilde ithalin-
de gümrüğün teminat alması gerekecektir. Oysaki 
uygulamada malların yurt dışından serbest böl-
geye gelişinde değil, serbest bölgeden yurt içine 
girişinde teminat alınabilmektedir. Bu hususların, 
serbest bölge rejimine tabi mallarda ÖTV uygula-
masına ilişkin olarak ikincil mevzuatta da düzenle-
me yapılması gerekliliğini açıkça ortaya çıkardığı 
kanaatindeyiz53.

SONUÇ

Harcamalar üzerinden alınan KDV ve ÖTV, 
özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok 
daha fazla önem arz etmektedir. Vergi gelirleri 
içindeki payı da göz önünde bulundurulursa ol-
dukça önemli vergi türleridir. Ancak KDV ve ÖTV 
arasında temel yapısal bir takım farklılıklar bulun-
maktadır. ÖTV, kapsamına giren ürünlere bir kez 
uygulanan tek aşamalı bir vergidir. Oysa ki KDV, 
üretim zincirinin tüm aşamalarının vergilendirildiği 
bir vergi türüdür. Yurt dışına ihracat halinde ise, 
ürün ihracatçı ülkedeki antrepodan vergi ödeme-
den (tecil edilerek) ithalatçı ülkede, yine deneti-
me tabi antrepoya girmektedir. Verginin öden-
mesi ithalatçının malı satması ile yapılmaktadır 
(varış ülkesinde vergilendirme ilkesi gereği). Varış 
ülkesinde vergilendirmenin de bir gereği olarak, 

mal ve hizmetler sadece tüketildikleri ülkede ver-
gilendirilmektedirler. Bunun da bir sonucu olarak 
KDV’de ihracat istisnasına yer verilmiştir. Böyle-
likle küresel rekabetin olumsuzluklardan arındırıl-
ması hedeflenmektedir. Ancak tüm bu hususlara 
rağmen tam anlamıyla uluslararası vergi anlaş-
malarında da bu konular çözüme kavuşturulmuş 
değildir. Bu yönüyle dış ticarette birtakım sorunlar 
yaşanmaktadır. Malların tüketildiği yeri tespit bü-
yük bir sorun teşkil etmezken hizmetler için aynı 
şey geçerli değildir. Mevzuatta tam olarak belir-
lenememiş olan hizmetin ifa yeri ve hizmetten 
yararlanma kavramları esas olarak netlik kazan-
malıdır. Uluslararası anlaşmaların konusu olabile-
cek bu durumlar öncelikle AB mevzuatıyla uyum 
sağlayarak KDV açısından da daha nesnel kriterle-
re bağlanmalıdır.

Uluslararası ticarete açılan kapı olarak da ad-
landırılabilen serbest bölgelerin vergilendirilmesi 
konusunda da ciddi revizeler yapılabilir. Örneğin 
serbest bölgelere yapılacak ihracat tesliminde, 
KDV’de geçerli olduğu gibi ÖTV için de istisna uy-
gulaması getirilebilir. Ancak mevzuatta düzenle-
me yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir 
husus, ÖTV’nin de payının ciddi bir oranda olma-
sıdır. Bu kapsamda söz konusu istisnanın, serbest 
bölgelerde yoğun şekilde kullanılan bazı mallar 
için uygulanmasının daha doğru olacağı kanaatin-
deyiz. 

Dış ticarette vergileme, ülkemizde AB siste-
miyle uyumluluk göstermektedir. Birliğe uyum 
açısından bu husus önem arz etmektedir. Ancak 
vergileme sisteminde yapılan uyumlaştırma tek 
başına yeterli değildir. Makro ekonomik kriter-
lerle tam anlamıyla bir uyum sağlanmalıdır. Vergi 
uyumlaştırılması bakımından eksiklik gösterme-
si durumunda ise, ekonomik, mali, sosyal açıdan 
bazı sıkıntılar ortaya çıkar. Ticareti saptırıcı etkiler 
ve uluslararası rekabeti olumsuz etkilemesi küre-
sel sonuçlardan birkaçıdır. Optimal bir vergileme 
sistemi için dolaylı ve dolaysız vergilerin de bir 
bütün olacağı uyumlaştırma gerçekleştirilmelidir. 
Ayrıca uyumlaştırma içerisinde, oranlar da bir bü-
tünsellik göstermelidir ve ülkenin rekabet gücünü 
artıracak bir vergi oranı yapısı tercih edilmelidir. 
VSD

52 Cevdet Bozkurt, “Serbest Bölgelerde Çeşitli Ülke Menşeili Girdiler Kullanılarak Elde Edilen Ürünün İthalat Aşamasında Vergilendirme Sorunu”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı: 345, Mayıs, 2010, s. 130.

53 Kemal Oktar, “Serbest Bölgelerde ÖTV Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 273, Eylül, 2015, http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=27718, 
(Erişim Tarihi: 20.02.2018).
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ÖZET

Gerek uluslararası alanda ülke ekonomisinin 
güçlü hale getirilmesi gerekse yatırımların ve is-
tihdamın genişletilmesi amacıyla çeşitli mevzuat 
hükümleri ve ticari uygulamalar bulunmaktadır. 
Bunlardan en önemlilerinden birisi ise, ihracata 
yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan 
yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandır-
mak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve ulusla-
rarası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan serbest 
bölgelerdir. Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları 
olmakla beraber; Serbest dolaşımda olmayan eş-
yanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmak-
sızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük 
mevzuatında öngörülen haller dışında kullanıl-
mamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, 
ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin 
uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımda-
ki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nede-
niyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanak-
lardan yararlandığı yerler olan serbest bölgelerin 
kurulma amaçları, faaliyet izinleri için gerekli mev-
zuat hükümleri ile vergi ve sosyal güvenlik mev-
zuatı temelinde mali uygulamalar makalemizin 
konusunu oluşturmaktadır. Makalemizde mev-
zuat hükümleri doğrultusunda serbest bölgelerin 
işleyiş yapısı açıklanmış olup, serbest bölgelerin 
sağladığı vergisel ve mali avantajlar açıklanmıştır. 
Makalemizin sonuç bölümünde ise serbest bölge-
lerin daha işlevli hale gelmesi ve ülke ekonomisi-
nin uluslararası ticarette daha güçlü hale gelmesi 
için alınacak tedbir ve önlemler ile ilgili görüş ve 
önerilerimiz sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Serbest Bölge, Dolaşım, 
Vergi, Gümrük, Yatırım, Teşvik.

JEL Sınıflandırması: H23, H24, H25.
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Cem AĞ*

TAXATIONAL PRACTICES OF BUSINESSES OPE-
RATING IN FREE ZONES

ABSTRACT

There are various legislative provisions and 
commercial implementations in order to streng-
then the investments in the international field 
economy and to expand employment. One of the 
most important of these is the free zones estab-
lished to promote investment and production di-
rected to exports, to accelerate foreign direct in-
vestment and technology entry, to direct exports 
to businesses and to promote international trade. 
Although parts of the customs territory of Turkey; 
not in free circulation of goods subject to any cus-
toms regime which product and put into free mo-
vement is to be used except as provided for in the 
customs legislation or is put with the condition of 
not consumed, for the application of trade policy 
measures with import duties, Turkey was consi-
dered to be outside the customs territory and the 
goods in free circulation, a free the purpose of 
establishing free zones, which are places where 
the expatriate is normally able to benefit from the 
expropriation due to the placement of the terri-
tory, the provisions of the legislation required for 
activity permits, and the basis of taxation and so-
cial security legislation. In our article, the functio-
ning of free zones is explained in accordance with 
the provisions of the legislation and the tax and 
financial advantages provided by free zones are 
explained. In the final part of the report, we have 
presented our views and suggestions on measu-
res to be taken in order for free zones to become 
more functional and for the economy of the co-
untry to become stronger in international trade.

* Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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GİRİŞ

Serbest bölge tanımı mevzuatta 27.10.1999 
tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yapıl-
mıştır. İlgili kanunun 152 nci maddesinde serbest 
bölgelerin tanımı yapılmıştır İlgili madde hükmüne 
göre serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin 
parçaları olmakla beraber Serbest dolaşımda ol-
mayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi 
tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksı-
zın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışın-
da kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla 
konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye 
Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve 
serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye 
konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihra-
cına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.1

Serbest bölge tanımı gümrük kanunu dışında, 
aynı tanımlamalar ve özellikler ile bir de 3218 Sa-
yılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda yapılmıştır.

Serbest bölgelerin giriş ve çıkış noktaları güm-
rük idareleri tarafından kontrol edilmektedir. Bir 
serbest bölgeye giriş ve çıkış yapan kişiler ile na-
kil araçları da gümrük idareleri tarafından kontrol 
edilmektedir. Gümrük idareleri, serbest bölgeye 
giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene 
etmeye de yetkilidirler. 

1. SERBEST BÖLGELERİN KURULMASI ve ÜLKE-
MİZDEKİ TARİHÇESİ 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre 
serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşların-
ca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce 
kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin 
verilmektedir. 2  

Serbest bölgelerin kurulması ve faaliyete geçi-
rilmesi belli ihtiyaçlar üzerine doğmuştur. Serbest 
bölgelerin tanımının yapıldığı 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 152 nci maddesi gerekçesinde gelişen 
dünya ticareti ile ülkeler arası ekonomik ilişkile-
rin büyük boyutlara ulaşması nedeniyle, rekabetçi 
üretim koşulları altında üretilen eşyaların büyük 
tüketim merkezlerine yakın yerlerde depolanması 
veya muhafazası yahut işçiliğe tabi tutulması, üre-

tim ve pazarlama maliyetlerini düşürdüğü belirtil-
miştir.  Ayrıca ilgili madde gerekçesinde bu amaç-
la, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi 
bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve gümrük 
mevzuatında öngörülen haller haricinde kullanıl-
maksızın veya tüketilmeksizin konulması mümkün 
olan ve ithalat vergileri ile ticaret politikası önlem-
lerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışında olduğu kabul edilen, serbest bölge 
olarak kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 

Serbest bölgeler ülkemizde ilk olarak 1985 
yılında Mersin’de kurulmuştur. 2017 yılı itibariyle 
Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, Ege Serbest 
Bölgesi, Antalya Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest 
Bölge, Bursa Serbest Bölgesi,  Denizli Serbest 
Bölgesi, Doğu Anadolu Serbest Bölgesi, Avrupa 
Serbest bölge,  Gaziantep Serbest Bölgesi, İstan-
bul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, İstanbul 
Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası Serbest Bölge, İstanbul Trakya 
Serbest Bölgesi,  İzmir Menemen Deri Serbest 
Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest 
Bölgesi, Mardin Serbest Bölgesi, Mersin Serbest 
Bölge, Rize Serbest Bölge Rize, Samsun Serbest 
Bölgesi, Trabzon Serbest Bölge ve TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi 
olmak üzere olmak üzere faal olarak çalışan 21 
adet serbest bölge bulunmaktadır. Ülkemizde faal 
olarak çalışan serbest bölgelerin haritası aşağıdaki 
gibidir. (Kırmızı renk ile işaretlenen iller faal olarak 
çalışan serbest bölgelerin bulunduğu illerdir.) 

1 4457 Sayılı Gümrük Kanunu, M.152

2 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, M.6
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Serbest bölgeler ülkemiz ekonomisi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından açıklanan Dış Ticaret istatistiklerine göre 
2014 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 
serbest bölgelerde 50.631 adedi işçi 9.439 adedi 
büro personeli ve 1.435 adedi diğer personel ol-
mak üzere toplam 61.505 kişi istihdam edilmek-
tedir. 4 Ayrıca yine Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yayımlanan bir diğer istatistiğe göre, serbest böl-
gelerde Aralık 2015 tarihi itibariyle 941 adedi üre-
tim, 1.287 adedi alım- satım ve 656 adedi diğer 
olmak üzere toplam 2.884 adet faaliyet ruhsatı 
bulunmaktadır. 5

Serbest bölgelerin bir diğer kurulma ihtiyacı 
ise, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve ulusla-
rarası ticareti geliştirmektir. Serbest bölgelerdeki 
uygulamalar vasıtasıyla dar veya tam mükellefler 
çeşitli bürokratik işlemlere maruz kalmadan daha 
düşük maliyetlerle ihracat yapabilmektedir. 

Serbest bölgelerin kurulması ile ilgili arazi 
tahsisi Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
gerçekleştirilmektedir. 3218 Sayılı Serbest Böl-
geler Kanunu’nun 5 inci maddesi hükmüne göre, 
Bakanlar Kurulu serbest bölge kurulacak arazi ile 
ilgili olarak bu arazi ve tesislerin acele kamulaş-
tırılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca ilgili kanun hük-
müne göre, arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında 
kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemle-

rinin gerektirdiği diğer giderlerin, kamulaştırma 
talebinde bulunan işletici tarafından karşılanması 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılabilir.

2. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET İZNİ ve FA-
ALİYET GÖSTERİLEBİLECEK SEKTÖRLER

Serbest bölgelerde faaliyet gösterebilmek 
için işletmelerin faaliyet izni alması gerekmek-
tedir. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 4 
üncü maddesi hükmüne göre Serbest bölgelerde, 
Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her 
türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler ya-
pılabilmektedir. İlgili kanun hükmüne göre; Üre-
tici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, 
kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla 
verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanma-
yacaktır. Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri 
değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve 
sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek 
ve önerilerde bulunmak üzere Serbest Bölgeler 
Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 6

Yerli veya yabancı yatırımcılar serbest bölge-
lerde ancak Ekonomi Bakanlığından ruhsat almak 
kaydıyla faaliyette bulunabilirler. Serbest bölge-
lerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara Ha-
zinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve 
binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla 

3 http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/yatirim/serbest_bolgeler.jspx?_afrLoop=1454866343240063#!%40%4
0%3F_afrLoop%3D1454866343240063%26_adf.ctrl-state%3D2u6ey8cuh_64

4 https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-070997

5 https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-070998

6 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, M.4

3
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kadar irtifak hakkı tesis edilebilir. Serbest bölge-
lerde yer alan arazilerin kullanım, yapı ve tesis 
projelendirmesi, kurulması ve kullanılması ile ilgili 
tüm izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüklerince ve-
rilecek ve denetlenecek, bununla birlikte serbest 
bölgelerin asayiş hizmetleri ise polis tarafından 
yerine getirilecektir. 

Serbest Bölgelerde, Yüksek Planlama 
Kurulu’nca (Y.P.K.) uygun görülecek her türlü sı-
nai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. 
Bu faaliyetlerle ilgili faaliyet ruhsatı ve izin belgesi 
karşılığı tahsil edilecek ücretler, yurt dışından böl-
geye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 
1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB 
değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak 
ödenecek ücretler, serbest bölgeyi işleten gerçek 
veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler uyarınca 
tahsil edilecek tutarlar ve bölge faaliyetlerinden 
sağlanan diğer gelirler bütçeye gelir kaydedile-
cektir. 7

Serbest bölgelerde faaliyet göstermek isteyen 
işletmelerin faaliyet ruhsatı almaları gerekmekte-
dir. Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek 
veya tüzel kişilerin “Faaliyet Ruhsatı” almak için 
“Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ”nu Serbest 
Bölge Müdürlüğüne doğrudan ya da taahhütlü 
posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 8

Serbest bölgeler genel müdürlüğünce mü-
racaatın değerlendirilmesi sonucunda “Faaliyet 
Ruhsatı” verilmesi uygun görülenlere, bu durum 
yazılı olarak bildirilir ve faaliyetini sürdüreceği iş-
yerinin teminine yönelik olarak yapılacak sözleş-
menin bir örneği ile gerekli diğer belgeleri Genel 
Müdürlüğe iletmesi için 30 günlük süre tanınır. Söz 
konusu belgelerin intikalini müteakip Genel Mü-
dürlükçe “Faaliyet Ruhsatı” düzenlenir. Belgelerin 
süresi içerisinde gönderilmemesi halinde “Faaliyet 
Ruhsatı” alma hakkı kaybedilir, dosya işlemden 
kaldırılır ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat kay-
dedilecektir. 

Ayrıca serbest bölgelere giriş ve çıkışlar Böl-
geye giriş ve çıkışlar Bölge Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “Giriş İzin Belgesi”, “Görev Kartı” ve 
Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden 
İşletici veya B.K.İ. tarafından düzenlenen “Araç Gi-
riş Kartı” ile yapılacaktır. 9

3. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN 
İŞLETMELERDE VERGİ UYGULAMALARI 

Yukarıda da bahsedildiği üzere ihracatı ve ni-
telikli üretim olanaklarını artırabilmek üzere ser-
best bölgeler özel bir statü ve kanunla kurulmuş 
olup çeşitli şekillerde teşvik edilmektedir. Serbest 
bölgelerin teşvik edilmesi ile ilgili kullanılan en 
önemli enstrümanlardan bir tanesi serbest bölge-
lerde gerçekleştirilen işlemlere uygulanan vergi-
sel teşviklerdir. 

Makalemizin bu bölümünde serbest bölgeler-
de faaliyet gösteren işletmelerin bölgedeki faali-
yetleri ile ilgili yürürlükte bulunan vergisel teşvik-
ler açıklanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir 
Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
Damga Vergisi Kanunu ile diğer mali mevzuat hü-
kümleri doğrultusunda serbest bölgelerde uygula-
nan vergisel uygulamalar aşağıda ayrıntılı şekilde 
açıklanmaktadır. 

3.1. Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi ve Ku-
rumlar Vergisi Uygulamaları 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 ncı 
maddesinde Kurumlar vergisinin mükelleflerin bir 
hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum ka-
zancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum ka-
zancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî 
kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı hüküm 
altına alınmıştır.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletme-
lerin gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanunu’nda hüküm bulunmakta-
dır. Buna göre ilgili kanunun geçici 3 üncü madde-
sinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde 
faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükellef-
lerin;

a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsat-
larında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir 
veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istis-
nanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında 
yapılacak tevkifata etkisi yoktur”10

7 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, M.7

8 21520 Sayılı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, M. 11

9 21520 Sayılı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, M. 13

10 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, Geçici 3 üncü Madde
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hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, Ser-
best Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan işletmeler fa-
aliyet ruhsatlarında belirlenen süre ile sınırlı olmak 
kaydıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisi 
ve gelir vergisinden istisna olacaktır. 

Ayrıca Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren 
hizmet işletmeleri ile ilgili de vergisel istisna-
lar bulunmaktadır. 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinde 12/11/2008 
tarihinde yapılan değişiklik ile Avrupa Birliğine 
tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın ver-
gilendirme döneminin sonuna kadar; Serbest böl-
gelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin 
bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından 
elde ettikleri kazançları ile serbest bölgelerde, 
bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ay-
rıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, de-
polama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve 
hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında 
bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz ko-
nusu hizmetlere konu malların serbest bölgeler-
den Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmak-
sızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu 
hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya 
kurumlar vergisinden müstesnadır. Ancak Bu istis-
nanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin 
(b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca ya-
pılacak tevkifata etkisi olmayacağı da ilgili kanun 
maddesi ile hüküm altına alınmıştır. 

Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren işletme-
lerle ilgili bir diğer vergisel istisna ise 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan ücret gelir-
lerine ilişkin istisna hükmüdür. Serbest Bölgelerde 
üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt 
dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri 
personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari ge-
çim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir 
vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden 
tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle ter-
kin edilecektir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında 
kalan mükelleflerden ise, zamanında tahsil edil-
meyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla 
birlikte tahsil edilecektir. 11

Ayrıca 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliğinin “5.12.3.3. İstisna kazanç tutarının tespiti” 
başlıklı bölümünde Serbest bölgelerde yürütülen 
faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve 
vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendi-
rileceği hüküm altına alınmıştır.12

İlgili tebliğde ayrıca, serbest bölgelerde yürü-
tülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen hasıla-
tın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çer-
çevesinde yapılacak ödemelerde kullanılıncaya 
kadar geçici olarak serbest bölgelerde mevduat 
hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendi-
rilmesi sonucu elde edilen gelirler de söz konu-
su istisnadan yararlanabilecekleri hüküm altına 
alınmıştır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren 
işletmelerden vergi kesenlerin sorumluluğu ko-
nusunda ilgili tebliğde “Serbest bölgelerde faali-
yette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
6/2/2004 tarihinden sonra Gelir Vergisi Kanunu 
ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca vergi kesin-
tisine tabi ödemeler üzerinden kestikleri vergileri, 
bağlı bulundukları vergi dairesine mükellefiyet te-
sis ettirerek sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeme-
leri gerekmektedir. 

Örneğin; serbest bölgede faaliyet gösteren bir 
işletme, yurt dışında mukim yabancı bir şirketten 
gayrimaddi hak kiralaması veya satın alması do-
layısıyla bu yabancı şirkete yapacağı ödemeler ile 
avukatlık hizmeti dolayısıyla avukatına yapacağı 
serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi kesin-
tisi yapmak zorundadır.13” hükmü yer almaktadır. 

İstisna uygulaması bağlamında, imalat faaliye-
tinin serbest bölgede yapılması gerekmekte olup 
imalatın belli safhalarında dışarıdan fason hizmet 
satın alınması istisna uygulamasına engel teşkil 
etmemektedir. Ancak, istisna uygulaması açısın-
dan fason imalatın sadece, sanayi sicil belgesi 
veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında 
yaptırılması, söz konusu istisna serbest bölgeler-
de yapılan imalata tanınmış olduğundan imalatın 
fason imalattan çok işletmenin kendi imalatından 
oluşması, imalat faaliyetleriyle ilgili olarak istis-
nadan yararlanacak kazanç tutarının fiili kapasite 
kullanımı ile sınırlı olması, iş riskinin ve organizas-
yonunun üstlenilmesi ve ham madde ve yardımcı 
maddelerin temin edilmesi gerekmektedir. 

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellef-

11 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, Geçici 3 üncü Madde

12 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

13 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 5.12.3.5.
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lerin Vergi Usul Kanununun defter tutma ve belge 
düzenine ilişkin hükümlerine uyma zorunlulukları 
bulunmaktadır. Bununla beraber, Serbest Bölgeler 
Kanununun 6 ncı maddesi ile kullanıcıların tutmak 
zorunda oldukları defterler ve düzenleyecekleri 
belgelere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hüküm-
lerine bağlı olmaksızın düzenleme yapma konu-
sunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Buna 
göre, serbest bölgelerde faaliyet gösteren mü-
kelleflerin Vergi Usul Kanununu hükümleri çerçe-
vesinde defter tutmaları, belge ve kayıt düzenine 
uymaları gerekmektedir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin, 
Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 18 inci maddesiyle 19 
uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında dü-
zenlenmiş bulunan birleşme ve devir hallerinde 
infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan 
faaliyet ruhsatının, Dış Ticaret Müsteşarlığı tara-
fından devralan kurum adına yenilenmesi ve ye-
nileme işlemi sonrası da devralan şirketin bölgede 
faaliyet gösteriyor olması durumunda, devralan 
şirket 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü madde-
si hükmünden yararlanabilecektir. Yalnızca faali-
yet ruhsatının devri veya satın alınması şeklinde 
gerçekleşen işlemler, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 
üncü maddesi ile öngörülen istisnalar kapsamında 
değerlendirilmeyecektir.

İstisna süresi ile ilgili olarak Serbest Bölgelerde 
faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükellef-
ler, maddenin yürürlüğe girdiği 6/2/2004 tarihi 
itibarıyla faaliyet ruhsatlarında öngörülen süre-
nin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından 
yararlanabilecektir. 6/2/2004 tarihinden sonra, 
mükelleflerin faaliyet ruhsatlarının süresinin çeşit-
li nedenlerle (inşaat süresi ile ilgili süre uzatım-
ları hariç) uzatılması durumunda, istisna süresinin 
uzaması söz konusu olmayacaktır.

Serbest Bölgelerde kar payı dağıtılması duru-
munda ise, serbest bölgelerde faaliyette bulunan 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde 
elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, da-
ğıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki 
niteliğine göre Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi-
nin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 
15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu mad-
desinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi 
kesintisi yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyet gösteren 
işletmelere yapılacak olan ödemelerle ilgili çe-
şitli mevzuat hüküm değişiklikleri yapılmıştır. 

11.05.2017 tarih ve 2017/10051 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Serbest Bölge-
lerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz 
veya Türk Lirası ile yapılabilir” hükmü 20.09.2017 
tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 
2017/10718 sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile 
Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Ko-
nulması Hakkında Karar ile yürürlükten kaldırılarak 
serbest bölgelere yapılacak olan ödemelerin dö-
vizli olarak yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işlet-
melerin vergisel uygulamaları ile ilgili olarak mali 
idare tarafından verilen çeşitli görüşler bulunmak-
tadır. Örneğin, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mü-
kellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü tarafından 
07.04.2017 tarih ve 17192610-125[ÖZG-15/45]-
11382 sayılı özelgede “….. Serbest Bölgesinde her 
türlü OEM araçların zırhlandırılması, zırhlı araçlar 
için elektronik aksam üretimi, tasarımı, mühendis-
liği, boyanması, paketlenmesi, satışı, ithalatı ve ih-
racatı faaliyeti ile iştigal ettiği, üretim faaliyetinizin 
her türlü OEM araçları zırhlandırma üretimi ve her 
türlü zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi ve 
montajı olduğu, bu üretim faaliyetlerini yaparken 
OEM araçlardan sökülen parçaların bir kısmının 
söküm aşamasında zayi olduğu, bir kısmının da 
müşterisinin bulunması halinde Serbest Bölgeye 
üretim ruhsatı ile giren mallar olması sebebiyle 
…… Serbest Bölge Müdürlüğünce bu parçaların 
tutanakla tespitlerinin yapılarak satışının gerçek-
leştirildiği belirtilmiş olup, ……. Serbest Bölgesin-
de yürütüldüğü açıklanan iki üretim faaliyetinden 
ve bu üretim faaliyetleri sırasında araçlar üzerin-
de mevcut parçaların sökümü işlemi aşamasında 
oluşan fire şeklindeki atık ve parçaların satışından 
şirketinizce elde edilen kazançlara 3218 sayılı Ser-
best Bölgeler Kanununa göre kurumlar vergisi is-
tisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

….

Bu hüküm ve açıklamalara göre, araçların zırh-
landırılması ve her türlü zırhlı araçlar için elektronik 
aksam üretimi ve montajı faaliyetleriniz nedeniyle 
elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden is-
tisna edilmesi mümkündür.

Öte yandan, üretim faaliyetiniz sırasında araç-
lardan sökülen fire şeklindeki atık ve parçaların 
satılmasından elde edilen kazançların, üretim fa-
aliyetinden elde edilen bir kazanç söz konusu ol-
madığından, kurumlar vergisi istisnası kapsamın-
da değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” 
Şeklinde görüş yer almaktadır. 
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Ayrıca İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mü-
kellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdür-
lüğü tarafından 30.11.2012 tarih ve B.07.1.G
İB.4.35.16.01-125[6/2012-5]-984 sayılı özelge de 
“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ……… Vergi 
Dairesi Müdürlüğü’nün ……… vergi kimlik numaralı 
mükellefi olduğunuz, ……… Serbest Bölge sınırları 
içerisinde halı ve kilim tamiratı işi ile iştigal ettiği-
niz, 30 yıl süreli 24/05/1991 tarih ve Ege-420 sayılı 
faaliyet ruhsatı ile bakım-onarım faaliyetinde bu-
lunduğunuz belirtilerek, söz konusu bakım-onarım 
faaliyetinden elde edilen gelirin kurumlar vergisi 
ve gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendi-
rilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığı-
mız görüşü talep edilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, 06.02.2004 tari-
hi itibarıyla mevcut faaliyet ruhsatınızda yer alan 
halı ve kilim tamir bakım onarım faaliyetinden 
elde edilen kazançlar faaliyet ruhsatınızda öngö-
rülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisinden 
istisna olacaktır. Ancak inşaat süresi ile ilgili süre 
uzatımları hariç olmak üzere faaliyet sürenizin 
çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna 
süresinin uzaması ve mevcut faaliyet ruhsatınızda 
yer almayan faaliyet konularında faaliyette bulu-
nulması durumunda bu faaliyetlerden elde edilen 
kazançlara istisna uygulanması mümkün değildir.

Öte yandan, 01.01.2009 tarihinden geçerli 
olmak üzere 5810 sayılı Kanunla Serbest Bölge-
ler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan 
değişiklikle bölge içinde üretim faaliyetinde bulu-
nan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikle-
ri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden 
istisna edileceğinden, bölgedeki bakım-onarım 
faaliyetiniz dolayısıyla yapılan ücret ödemelerinin 
Serbest Bölgeler Kanununda yer alan gelir vergisi 
istisnasından yararlandırılması mümkün bulunma-
maktadır.” şeklinde görüş verilmiştir. 

3.2. Serbest Bölgelerde Katma Değer Vergisi 
Uygulamaları 

Katma Değer Vergisi (KDV) vergi literatürün-
de  “muamele vergisi” olarak tanımlanmakta olup, 
basit ifade ile muamele veya işlem tanımı mal 
teslimi veya hizmet ifası olarak ifade edilebilir.14 

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletme-
lerin KDV karşısında durumu ile ilgili KDV Genel 

Uygulama Tebliği’nin II.A.1.1.1. bölümünde 3065 
sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihra-
cat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler 
KDV’den istisna olduğu, aynı Kanunun 12 nci mad-
desi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabil-
mesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerek-
tiği ve bu şartlardan ilkinin teslimin, yurtdışındaki 
bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya 
da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı 
veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine 
tevdi edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre serbest bölgelere yapılan teslim-
ler ihracat işlemleri olarak sayılmış olup KDV’den 
istisna edilmiştir. Sonuç olarak 3065 sayılı Kanu-
nun 12 nci maddesi uyarınca, bir serbest bölge-
deki alıcıya yapılan ve serbest bölgeye vasıl olan 
teslimler ihracat istisnası kapsamındadır. Serbest 
bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük 
beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın 
serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak 
serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın ger-
çekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malla-
rın serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, 
serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafın-
dan onaylandığı tarihtir.15

Ayrıca ilgili tebliğin II.A.4. bölümünde serbest 
bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmet-
ler ile ilgili olarak 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) 
maddesine göre, serbest bölgedeki müşteriler için 
yapılan fason hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı 
Kanunun (12/3) üncü maddesi uyarınca, fason hiz-
metlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapıl-
mış sayılabilmesi için;

- Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet 
gösteren müşteriler için yapılmış olması,

- Fason hizmetten serbest bölgelerde fayda-
lanılması,

şartları birlikte gerçekleşmesi gerektiği bildiril-
miştir. 16

Ancak, 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) madde-
sine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler 
KDV’den müstesnadır. Ancak yurtiçinden serbest 
bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden 
yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye 
tabidir. İstisnanın kapsamına yalnızca serbest böl-
gede ifa edilen hizmetler girmektedir.

14 14 Mehmet MAÇ, KDV - 5

15 KDV Genel Uygulama Tebliği

16 KDV Genel Uygulama Tebliği
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Örneğin, Serbest bölgede faaliyet gösteren 
(A) firmasına serbest bölgeye gelinerek makine 
bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065 sayılı Kanu-
nun (17/4-ı) maddesi kapsamında KDV’den istisna 
iken, (A) şirketinin serbest bölge dışından araç ki-
ralaması KDV’ye tabi bulunmaktadır. 17

3.3. Serbest Bölgelerde Damga Vergisi Uygu-
lamaları 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda ilgili ka-
nuna ekli kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 
kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza ye-
rine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenle-
nen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek 
için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik 
imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve 
elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade 
ettiği, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan 
veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu 
kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılma-
sına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına 
ilişkin mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabi 
olduğu ve kağıtları imza edenlerin damga vergisi 
mükellefi olduğu hükümleri yer almaktadır.18

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işlet-
melerle ilgili olarak, 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesi c bendinde 
“Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgi-
li olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar 
damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.” Hük-
mü yer almaktadır. 

Ayrıca 1 Seri No’lu 3218 Sayılı Serbest Bölge-
ler Kanunu Genel Tebliği’nin 7.4. Damga Vergisi 
ve Harç İstisnası Uygulaması başlıklı bölümünde 
3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 
5810 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının (c)  
bendi uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bu-
lunan mükelleflerin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin 
gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme dö-
neminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleş-
tirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı 
işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen 
kâğıtlar damga vergisinden müstesna olduğu bil-
dirilmiştir. Ayrıca ilgili tebliğde 3218 sayılı Kanun 
kapsamında serbest bölge sınırları içerisinde faali-
yet gösteren firmaların, Avrupa Birliğine tam üye-
liğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme 
döneminin sonuna kadar, münhasıran serbest 

bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam 
ettikleri personele ödenen ücretlere ilişkin düzen-
lenen kâğıtlardan da damga vergisi aranılmaması 
gerektiği bildirilmiştir. 19

SONUÇ 

Ülkemizde dünya ticareti ile ülkeler arası eko-
nomik ilişkilerin büyük boyutlara ulaşması nede-
niyle, rekabetçi üretim koşulları altında üretilen 
eşyaların büyük tüketim merkezlerine yakın yer-
lerde depolanması veya muhafazası yahut işçiliğe 
tabi tutulması, üretim ve pazarlama maliyetlerini 
düşürmesi amacıyla kurulan serbest bölgeler sa-
nayinin gelişmesi ve ülke ekonomisinin dünya ile 
rekabeti açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda yukarıda ayrıntıları ile açıklanan 
geniş vergisel teşviklerle desteklenen serbest 
bölgelerin teknolojik ve beşeri altyapılarının güç-
lendirilmesi, vergi teşviklerinin etkin kullanılması 
ve üretim olanaklarının geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca ülke ekonomisinin uluslara-
rası ticarette daha güçlü konuma gelebilmesi ve 
nitelikli teknolojik üretim yaygınlaştırılması için 
serbest bölgelerde gerçekleştirilecek olan araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerinin vergisel ve mali 
teşviklerle desteklenmesi büyük önem taşımak-
tadır.  VSD
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İş & Sosyal Güvenlik & Ticaret Hukuku

ÖZET

Anonim şirkette, pay sahipleri, şirketteki 
paylarını veya pay senetlerini devrederek 
şirketten ayrılabilirler. Bununla birlikte, 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu, bazı koşulların varlığında 
anonim şirkette kalmayı arzu etmeyen veyahut 
şirkette kalması diğer ortaklar tarafından arzu 
edilemeyen ortakları şirketten çıkma ve çıkarma 
hakkı ile donatarak bir taraftan pay sahiplerine 
önemli bir hak bahşetmiş diğer taraftan da şirket 
içi huzuru sağlamaya dönük imkanlar tanımıştır. 
Bu bağlamda, anonim şirketin pay sahiplerinin 
bazı koşullarda ortaklıktan çıkması ve çıkarılması 
mümkündür.  Bu çalışmada, anonim şirket pay 
sahiplerini ilgilendiren ortaklıktan çıkma ve 
çıkarma (pay sahibi açısından çıkarılma) hakları 
üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, 
Ortaklıktan Çıkma, Ortaklıktan Çıkarma, Haklı 
Sebep, Fesih Davası, Halka Açık Anonim Ortaklık.

JEL Sınıflandırması: G32, K22, K40.
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Sahibinin Ortaklıktan 
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Çıkarılabileceği 
Haller**

Soner ALTAŞ*

WITHDRAWING AND SQUEEZING OUT CONDITI-
ONS OF SHAREHOLDERS IN JOINT STOCK COMPANY

ABSTRACT

Shareholders of a joint stock company can 
leave the company by transferring their shares 
or share certificates. However, the new Turkish 
Commercial Code Nu. 6102 granted the right of 
withdrawing to the shareholders who do not want 
to stay as shareholder anymore in the presence 
of certain conditions and the right to squeeze out 
for those shareholders who are not desired by the 
other shareholders in the company. In this con-
text, it is possible for the shareholders of the joint 
stock company to withdraw and being squeezed 
out from the partnership under certain conditions. 
This study focuses on the rights of withdrawing 
and squeezing out of the shareholders of a joint 
stock company.

Keywords: Joint Stock Company, Withdraw 
from Partnership, Squeeze Out, Termination Case, 
Public Joint Stock Company.

JEL Classification: G32, K22, K40.
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GİRİŞ 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (TTK2)’nun 
124’üncü maddesi uyarınca sermaye şirketi sayı-
lan anonim şirket, Yasanın 329’uncu maddesinin 
birinci fıkrasında “sermayesi belirli ve paylara bö-
lünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlı-
ğıyla sorumlu bulunan şirket” olarak tanımlanmış-
tır. Anılan tanımda öne çıkan şirketin sermayesi 
ve borçları dolayısıyla malvarlığı ile sınırlı bir so-
rumluluğunun bulunmasıdır. Anonim şirkette pay 
sahiplerinin kişiliğine önem verilmemiş olup, ala-
caklıların yegâne güvencesini ortaklık malvarlığı 
teşkil eder3. Bu nedenle, şahıs şirketlerinde orta-
ğın şirketten ayrılması, alacaklıkların ve geride ka-
lan ortakların menfaatlerini yakından ilgilendirdiği 
halde, anonim şirkette pay sahibinin şirketten ay-
rılmasının şirket tüzel kişiliğinin yahut diğer ortak-
ların sorumluluklarına doğrudan bir etkisi bulun-
mamaktadır. Anonim şirketin pay sahipleri, genel 
kural olarak, şirketteki paylarını yahut çıkarılmışsa 
pay senetlerini devrederek şirketten ayrılabilirler. 
Pay ve pay senedi devri haricinde, ortağın şirket-
ten çıkmak istemesi yahut ortağın devre yahut 
çıkmaya yanaşmamakla birlikte şirketten çıkarıl-
masını gerektiren haller söz konusu olabilir. 

Pay sahipliğinden çıkma veya çıkarma, şirket 
bünyesinde iç huzurun sağlanması ve bu şekilde 
şirket yönetiminin ticaret hayatının gereklerine 
uygun rasyonel kararlar almasının temini ile şirket 
birleşmelerinin daha kolay gerçekleşmesi gibi ko-
nularda önemli rol oynayan bir yöntemdir. Ayrıca, 
çoğunluk pay sahipleri ile derin görüş ayrılığına 
sahip azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılması, 
şirketin iştigal alanına daha fazla zaman ve kay-
nak ayırmasına imkân sağlayacaktır. Ortaklıktan 
çıkarma diğer şirket tiplerinde var olan ve uygu-
laması bulunan bir müessese iken, anonim şirket-
ler bakımından tamamen yeni bir konudur4. TTK, 
mülga 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
imkanı devam ettirerek, limited şirket ortaklığın-
dan çıkmaya ve çıkarılmaya ilişkin düzenlemelere 
yer verip, gerek şirket içi huzursuzluk nedeniyle 
şirketten ayrılmak isteyen ortağa gerek sürekli 
huzursuzluk çıkaran ortaklarla yoluna devam et-
mek istemeyen diğer ortaklara önemli bir çözüm 
mekanizması sunmuş iken, anonim şirket pay 
sahipleri açısından çıkma ve çıkarılma, limited şir-

kette olduğu üzere topluca ve tek bir konu başlığı 
altında düzenlenmemiş, yasanın muhtelif mad-
delerinde özellikle azınlık pay sahipleri açısından 
çıkma ve çıkarılmaya dair düzenlemelere yer ve-
rilmiştir.  İşte bu çalışmada, anonim şirket pay sa-
hiplerini ilgilendiren ortaklıktan çıkma ve çıkarma 
(pay sahibi açısından çıkarılma) hakları üzerinde 
durulmaktadır.

1. ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARMA DÜZEN-
LEMESİNİN AMACI 

Ortaklıktan çıkma ve çıkarma konusuna geç-
meden önce, anonim şirket pay sahiplerine tanı-
nan çıkma ve çıkarma hakkının getiriliş amacına 
kısaca değinmek faydalı olacaktır. Anonim şir-
ketlerde ortaklar arasında ortaya çıkan menfa-
at çatışmaları, çoğu zaman şirketi kavga alanına 
dönüştürmekte ve şirketin ticari faaliyetlerini 
yürütememesine neden olmaktadır. Aynı sorun 
ekonomik yoğunlaşma sonucu yaşanan birleşme 
ve devralmalar sonucunda da ortaya çıkabilir. Bu 
tür bir birlikteliğe karşı çıkan azınlığın, yeni olu-
şum içerisinde huzursuzluk çıkarması ve elindeki 
imkânları menfi yönde kullanması kaçınılmaz ola-
caktır. Hâkim ortağın veya birleşme sürecinde ço-
ğunluğun, şirketteki azınlığın şirketten çıkarılması-
na karar vermesi, ortaya çıkabilecek bu tür men-
faat çatışmalarını önleyecektir. Çıkar çatışmaları 
yaşanmadan azınlığın şirketten çıkarılması, çıka-
rılma müessesesini önleyici bir tedbir hüviyetine 
sokmaktadır. Ayrıca, azınlık şirket içerisinde sahip 
olduğu hakları, şirket menfaatine ve dolayısıyla 
kendi menfaatine kullanmak yerine, ortaya çıkan 
anlaşmazlık sonucu tamamen çoğunluk, diğer bir 
ifade ile şirket aleyhine kullanabilir. Genel kurul 
kararlarına karşı iptal davası açılması, oybirliği ge-
rektiren durumlarda olumsuz tavır sergilenmesi, 
bilanço görüşmelerinin ertelenmesinin talep edil-
mesi, yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk 
davası açılması, özel denetçi tayininin talep edil-
mesi ve ana sözleşmede azınlığa tanınan sair hak-
ların kullanımı, azınlık pay sahipleri tarafından dü-
rüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılarak menfaat 
temin edilebilecek başlıklardan sadece birkaçıdır5. 

Azınlık haklarını kullanamayacak oranda pay 
sahibi olan ortaklar ise pay sahibi olmalarından 
kaynaklanan bireysel haklarını kullanarak şirket 

1 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

2 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır. 

3 Teoman, Ömer, Yaşayan Ticaret Hukuku, C.I:Hukuki Mütalâalar Kitap 8 (2.tıpkı bs.), İstanbul:Beta Yayıncılık, 1999, s.92

4 Akın, İrfan, TTK m.208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.17, S.1-2, 2013, s.2

5 Akın, 2013, s.3
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işleyişini zora sokacak davranışlar içine girebilirler. 
Azınlığın bu hakları şirkete zarar verecek şekilde, 
dürüstlük kuralına aykırı kullanması, ortaklıktan 
çıkarma ile önlenebilecektir. Diğer yandan, şirket 
içerisinde belli bir oranın altına düşen pay sahip-
lerinin şirketteki etkinliği ve kontrolü yok denebi-
lecek bir seviyeye inmektedir. Bu durumda azınlık 
pay sahiplerinin şirketteki menfaatlerini savun-
ması imkânsız hale gelmektedir. Bu şartlar göz 
önüne alındığında adil bir şekilde gerçekleşecek 
ortaklıktan çıkarma, azınlık pay sahipleri bakımın-
dan da menfaatlerine en uygun karar olacaktır. 
Ayrıca, şirket birleşmeleri, şirketlerin tasfiye süre-
cine girmeksizin sermayenin yoğunlaşması bakı-
mından büyük önem taşımaktadır. Birleşme süre-
cinde azınlığın alacağı olumsuz tavır, süreci baştan 
kesintiye uğratacak ya da sonrasında şirketin tam 
anlamıyla bütünleşmesine engel olabilecek nite-
liktedir. Azınlığın adil şartlar altında şirketten çıka-
rılması, şirket birleşmeleri sonucunda sermayenin 
yoğunlaşmasına ve bütünleşmenin sağlanması 
amacına hizmet edecektir6.

Bu açıklamadan sonra, TTK uyarınca anonim 
şirketlerde pay sahibinin ortaklıktan çıkabileceği 
ve çıkarılacağı durumlar aşağıda başlıklar halinde 
ele alınmıştır.

2. ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİNİ TALEP 
EDEREK ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARMA

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
anonim şirketin sona erme sebepleri sayılırken 
(m.434-437) “haklı sebeple fesih” kurumuna yer 
verilmemiş, bunun doğal sonucu olarak bir ano-
nim şirketin haklı sebeplerle feshinin talep edilip 
edilemeyeceği hususu doktrinde farklı görüşlerin 
oluşmasına sebep olmuştur7. TTK ile ise ilk defa 
Türk hukukunda azınlık pay sahiplerine haklı ne-
denlere dayanarak anonim şirketin feshini iste-
me yetkisi verilmiştir. Böylece şahıs şirketlerine 
özgü kavram olan haklı nedenin sermaye şirketi 
olan anonim şirketlerde uygulanması günde-
me gelmektedir. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda azınlık hakları sisteminin iyi işleye-
memesi, formaliteler içermesi, hakların kullanımı-
nı güçleştirdiği yönünde eleştiriler bulunmaktaydı. 
Bu anlamda haklı nedenle fesih, çoğunluk gücüne 

karsı azınlık pay sahiplerini koruyucu, son derece 
güçlü bir silah olarak değerlendirilmektedir. Diğer 
yandan, TTK m. 531’deki düzenleme sekline göre 
haklı nedenle fesih davası açılması halinde haki-
me alternatif çözümler üretebilme imkanının da 
tanınmış olması, sisteme fesih sonucundan ziyade 
ortaklıktaki sıkıntıları ve çekişmeleri çözümleme 
fonksiyonunu da yüklenmiştir8.

TTK’nın 531’nci maddesine göre, “haklı sebep-
lerin varlığında”, kapalı anonim şirketlerde serma-
yenin en az onda birini, halka açık şirketlerde ise 
yirmide birini temsil eden payların sahipleri, yani 
“azlık”, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki as-
liye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar 
verilmesini isteyebilirler. 

Anılan hakkın kullanılabilmesi için, şirket ser-
mayesinin onda birine, halka açık anonim ortak-
lıklarda ise yirmide birine sahip olmak gerekli ve 
yeterlidir. Bu oranda paya bir pay sahibinin sahip 
olması şart değildir. Birden fazla pay sahibi de bir 
araya gelerek söz konusu hakkı kullanabilir. Esas 
sözleşme ile bu hakkın kullanımı için daha düşük 
bir oran da öngörülebilir. Feshin talep edileceği 
mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer tica-
ret mahkemesidir. Davada husumet anonim şirket 
tüzel kişiliğine yöneltilir9. 

Mahkeme, azlığın bu talebi üzerine şirketin 
feshine karar verebileceği gibi, fesih yerine, da-
vacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en 
yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip dava-
cı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya 
duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir 
çözüme de karar verebilir. Mahkemece karara 
bağlanabilecek alternatif çözüm yollarına, sınırlı 
olmamak üzere, şirketin bölünmesi, davacı ortağa 
yönetim kurulu üyeliği hakkı verilmesi, yıllık kâr 
dağıtımının esaslarının belirlenmesi, dağıtılmamış 
kârdan belirli bir miktarın eşit taksitler halinde 
belirli bir sürede pay sahiplerine payları oranında 
ödenmesi, dağıtılmamış kârlardan sermaye artırı-
mı yapılması örnek olarak verilebilir10.

Yani, mahkeme sebepleri haklı bulsa bile fesih 
kararı vermek zorunda değildir. Hatta, mahkeme 
tarafından son çare prensibi karar aşamasında 

6 Akın, 2013, s.4-5

7 Ertan, Füsun Nomer, Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası –TTK m.531 Üzerine Düşünceler-, İÜHFM, C.73, S.1, 2015, s.421-440, s.421

8 Sümer, Ayşe, Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Özel Sayı), C.18, S.2, 2012, 
s.839 (s.839-849) 

9 Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (3.bs.), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013, N.14-14

10 Poroy, Reha, Tekinalp, Ünal, Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar Hukuku-II (13. bs.), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2017, s.347
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dikkate alınarak öncelikle diğer çözümlerin uy-
gulanma imkanı değerlendirilmeli, diğer çözüm 
yolları durumun özelliklerine uygun düşmüyorsa 
en son aşamada ortaklığın feshine karar veril-
melidir11. Böylece, TTK m. 531’de, hem davacıların 
menfaatlerinin korunması hem de ortaklığın fesih 
sonucundan kurtarılması için hakime davayı kabul 
veya red dışında seçenekler de tanınmaktadır. 
Mahkeme fesih talebini kabul veya reddetmek 
dışında, davacılara paylarının gerçek değerinin 
ödenmesi ve bunların ortaklıktan çıkarılmasına da 
karar verebilir. Haklı nedenle feshi istemenin bir 
sonucu, pay sahibini ortaklıktan çıkarılmasıdır12. 

Ancak, hemen belirtelim ki, anılan maddede 
“haklı sebep” tanımlanmamış, haklı sebepler ör-
nek olarak da gösterilmemiş, bu kavramın nitelik-
lerinin gösterilmesi ve tanımlanması yargı karar-
larıyla öğretiye bırakılmıştır. Öğretide ise, anonim 
şirketin feshine ilişkin haklı sebeplere örnek ola-
rak;

- Şirketin, çoğunluk pay sahibi tarafından kötü 
yönetilmesi sebebiyle, mali sıkıntı içinde bulun-
ması, 

- Şirket kasasının sistematik bir şekilde boşal-
tılması,  

- Mali açıdan hiçbir geçerli sebep bulunmama-
sına rağmen en az 3-4 yıl boyunca kâr payı dağı-
tılmaması, 

- Azınlık pay sahiplerinin haklarının sistematik 
bir şekilde ve sürekli olarak kısıtlanması. 

- Genel kurulun sürekli olarak toplantıya davet 
edilmemesi,

- Şirket amacı ile bağdaşmayan faaliyetler,

- Şirket organlarının çalışamayacak şekilde 
bloke edilmesi (toplanmasının ve/veya karar al-
masının engellenmesi)

sayılmıştır13.

Ancak, Ertan’ın da belirttiği üzere, yukarıda sa-
yılan örneklerin tamamının anonim şirketin feshi 
için haklı sebep teşkil ettiğini –tek kalemde- söy-

lemek mümkün olmayıp, her somut olayın şartları 
özel olarak incelenmeli ve duruma göre karar ve-
rilmelidir14.

3. ISKAT HÜKÜMLERİNİ İŞLETEREK ORTAKLIK-
TAN ÇIKARMA

Anonim şirketlerde sermaye koyma borcunu 
süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihta-
ra gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yü-
kümlüdür. Yönetim kurulu, temerrüt faizi ödeme 
yükümü yanında, mütemerrit pay sahibini, iştirak 
taahhüdünden ve yaptığı kısmî ödemelerden do-
ğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu 
payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine 
verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye 
yetkilidir. 

Ancak, bu ıskat hükmünün uygulanabilmesi 
için, anonim şirket yönetim kurulu tarafından, mü-
temerrit pay sahibine, Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi ile esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân 
yoluyla ve eğer şirket internet sitesi yükümlülü-
ğüne tabi ise şirketin internet sitesinde yayımla-
nacak bir mesajla ihtarda bulunulması ve anılan 
ihtarda mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu 
olan tutarı bir ay içinde ödemesi gerektiğinin, aksi 
hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bı-
rakılacağının ve sözleşme cezasının isteneceğinin 
belirtilmesi gerekir. Nama yazılı pay senetlerinin 
sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli ta-
ahhütlü mektupla ve internet sitesi yükümlülüğü-
ne tabi şirketlerde internet sitesi mesajı ile yapılır. 
Mütemerrit pay sahibinin bu ihtarlarda belirtilen 
süre ve şekilde de pay bedellerini ödememesi ha-
linde ise, ıskat hükümleri uygulanır.

Öğretide “ıskat” için zaman zaman “ortağın or-
taklıktan ıskatı” veya “ortak sıfatının  ıskatı” ifade-
leri kullanılmakta, pay sahibinin sermaye koyma 
borcunu ödemede temerrüde düşmesi durumun-
da, şirket yönetiminin bu pay sahibinin şirketten 
çıkarılmasına karar verebileceği belirtilmektedir15. 
Anılan görüşlerden, ıskatın “ortaklıktan çıkarma, 
düşürme” anlamına geldiği sonucu çıkarılabilirse 
de, bunun doğru bir tanımlama olmayacağı ve 
yanlış anlamalar ile uygulamalara sebebiyet ve-
rebileceği düşünülmektedir. Zira, TTK açısından 
ıskat, pay sahibinin ortaklıktan çıkarılması değil, 

11 Şahin, Ayşe, Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013, s. 335  

12 Sümer, 2012, s.845

13 Ertan, 2015, s.426-427

14 Ertan, 2015, s.427

15 Poroy, Reha, Tekinalp, Ünal, Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku (10. bs.), İstanbul, Vedat Yayıncılık, N.1060
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bedelini ödemediği payların sahipliğinden mah-
rum olma anlamına gelmektedir. Bu yönüyle, pay 
sahibinin bedelleri ödenmiş paylardan yoksun bı-
rakılması mümkün değildir. 

Örneğin; iki ortaklı bir anonim şirkette or-
tak (A) kuruluşta şirket sermayesinin yarısı olan 
25.000 TL’yi taahhüt etmiş ve taahhüt ettiği bu 
tutarı şirkete ödemiş; ancak sonradan yapılan 
500.000 TL sermaye artırımında rüçhan hakkını 
kullandığı halde kendi payına isabet eden 25.000 
TL’yi ödeyememişse, sadece sermaye artırımında 
rüçhan hakkı gereği kendisine düşen 25.000 TL’lik 
yeni paydan mahrum kalır, yoksa kuruluşta öde-
diği 25.000 TL’lik paydan doğan pay sahipliği sıfatı 
devam eder. Bu durumda, doğal olarak şirketteki 
pay oranı kuruluşta % 50 iken, sonradan % 50’nin 
altına düşer. Bu itibarla, ıskatın, pay sahibi açısın-
dan şirketteki pay oranının düşmesi gibi olumsuz 
bir sonucunun olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bununla birlikte, ıskatın, şirketin kurucu ortak-
ları açısından ortaklıktan çıkarma ile sonuçlanaca-
ğını söylemek mümkündür. Örneğimize dönecek 
olursak, iki ortaklı anonim şirkette ortak (A) kuru-
luşta şirket sermayesinin yarısı olan 25.000 TL’yi 
taahhüt etmiş, %25’ini tescilden önce ödemiş, 
ancak kalan %75’lik kısmı yönetim kurulu tara-
fından usulü dairesinde yapılan  ihtarlara rağmen 
ödememişse, yönetim kurulu, bu pay sahibini or-
taklıktan çıkarıp, söz konusu payı satarak yerine 
başkasını ortak olarak şirkete alabilir.

4. BÖLÜNME SEBEBİYLE ORTAKLIKTAN ÇIKMA 
VE ÇIKARMA 

TTK’nın 159’uncu maddesi uyarınca, anonim 
şirket “tam” ve “kısmî” olmak üzere iki şekilde 
bölünebilir. Tam bölünmede, anonim şirketin tüm 
malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere 
devrolunur. Böylece, bölünen şirketin ortakları, 
devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap 
ederler, tam bölünüp devrolunan şirket sona erer 
ve ticaret unvanı ticaret sicilinden silinir. Kısmî 
bölünmede ise, bir şirketin malvarlığının bir veya 
birden fazla bölümü, diğer şirketlere devrolu-
nur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirket-
lerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya 
bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümleri-
nin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve 
hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur. Bir 
başka deyişle; kısmî bölünmede bölünen şirketin 
malvarlığının tamamı değil bir veya bir kaç kısmı 

bölünmeye tâbi tutulur ve bu bölümler şirketten 
ayrılır ve mevcut veya yeni kurulacak başka bir 
şirkete veya ortaklara devredilir. 

Tam ve kısmi bölünmenin yanında, devralan 
şirkette/şirketlerde ortaklara tahsis edilecek pay 
yönünden, bölünmeyi oranın korunduğu bölün-
me ve oranın korunmadığı bölünme şeklinde bir 
tasnife de tabi tutulabilir. Oranın korunduğu  bö-
lünmede, ortaklar bölünen şirkette sahip olduk-
ları (mevcut) pay oranını aynen korurlar. Oranın 
korunmadığı bölünmede ise, bölünen şirketlerin 
ortaklarına, devralan veya yeni kurulan şirketler-
de, mevcut pay oranları değiştirilerek pay tahsis 
edilmektedir.

TTK, oranın korunduğu ve korunmadığı bölün-
meyi geniş bir tarzda düzenleyerek bölünmeye 
katılan şirketlere ve ortaklara, bölünmeyi şekillen-
dirmede geniş hareket alanı ve olanağı tanımıştır. 
Bu esneklik, şirketin yeniden yapılandırılmasında 
kanunî engelleri kaldırma anlayışından kaynaklan-
maktadır. Bu esneklik ilkesi sayesinde, gerekli ni-
sap ile karar alınmışsa bölünen (devreden) şirke-
tin ortakları; bölünmeye katılan şirketlerde oran-
larını koruyarak veya korumayarak pay iktisap 
edebilirler; bölünen şirketten çıkabilirler; devralan 
veya yeni kurulan şirketlerin bazılarına ve tümüne 
katılmayabilirler; bölünen şirketteki paylarını ar-
tırabilirler16. Yani, bölünmede, anonim şirket pay 
sahipleri çıkma hakkını kullanarak ya da çoğunluk 
tarafından çıkarılarak ortaklıktan ayrılabilirler. 

Ancak, oranın korunmadığı bölünmede bö-
lünme kararı ile ortaklar arasındaki düzen bozu-
lacağından ve eşitsizliğe dayalı yeni bir düzen 
kurulacağından, Yasa Koyucu yüksek bir nisap 
öngörerek, çoğunluğun razı olmadığı bir eşitsizliği 
önlemeye çalışmıştır. Bu itibarla, oranın korunma-
dığı bölünmede onama kararı, m.173/f.3 uyarınca 
devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az 
yüzde doksanıyla alınır. Bu orana ulaşan çoğunluk 
pay sahipleri, azınlığı şirketten çıkarma hakkına 
sahip olur17.

5. BİRLEŞME SEBEBİYLE ORTAKLIKTAN ÇIKMA 
VE ÇIKARMA 

TTK’nın 141’inci maddesinin birinci fıkrasına 
göre, birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleş-
mesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve or-
taklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket 
paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma 

16 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu

17 Akın, 2013, s.9-10
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akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. 
Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise “Birleşmeye 
katılan  şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece 
ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.” de-
nilerek, birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme 
sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilme-
sini öngörebilmelerine izin verilmiştir. Bu hükme 
göre, arzu etmeyen ortaklar ayrılma akçesini ala-
rak şirketten çıkabilirler. Böylece birleşmede pay 
sahiplerine  şirketten çıkma olanağı sağlanmıştır. 
Anılan fıkra, ayrıca, arzu edilmeyen, devamlı so-
run çıkaran azınlığı ve/veya ortağı, ayrılma ak-
çesini ödeyerek şirketten çıkarma hakkını büyük 
çoğunluğa vermektedir. Çünkü bu karar sermaye-
nin yüzde doksanının oylarıyla alınacaktır. Daha 
açık bir ifadeyle denilebilir ki, bu hükmün özelli-
ği, birleşmeye karşı olan ortağın veya ortakların 
şirketten çıkarılmaları olanağını devredilen şirkete 
sağlamış olmasıdır. Bu husus, İsviçre öğretisinde, 
şirkete tanınmış bir çeşit çıkarma yetkisi olarak ni-
telendirilmekte ve Amerika Birleşik Devletleri hu-
kukundaki “squeeze out” kurumuna benzetilerek 
bu adla anılmaktadır. 

Ayrılma akçesi sadece devrolunan şirketin or-
takları bakımından sözkonusu olabilir. Devralan 
şirketin ortakları, birleşmeye taraftar olmamaları 
ve birleşme ile oluşacak şirkete uymamaları se-
bebiyle ne çıkabilir ne de çıkarılabilirler. Ayrılma 
akçesi ticaret şirketlerinin birleşme süresi içinde 
“iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değeri-
ne denk gelen” ve birleşmeye katılmayan veya 
birleşmeden çıkarılan ortaklara ödenen pay bedeli 
veya pay bedellerinin toplamıdır. Kanunda ayrılma 
akçesinin “iktisap olunacak paylar”ın gerçek de-
ğeri olduğu ifade edildiğine göre, söz konusu olan 
“pay değeri” devralan veya yeni kurulan şirketin 
paylarının değeridir. Zira, ortağın yoksun kaldığı 
paylar, iktisap olunacak paylardır18.

6. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA DENKLEŞTİR-
MENİN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE OR-
TAKLIKTAN ÇIKMA 

Şirketler topluluğuna dahil olan bağlı şirketle-
rin pay sahipleri için öngörülmüş olan bir düzenle-
medir. TTK’nın 202’nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendine göre, hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı 

şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Özel-
likle  bağlı şirketi, iş, varlık,   fon, personel,   ala-
cak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; 
kârını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını 
ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; 
kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluk-
lar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı 
bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, ya-
tırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini 
ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya 
önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak 
önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez.

TTK’nın 202’nci maddesinin birinci fıkranın (b) 
ilâ (e) bentlerinde ise, denkleştirmenin yapılma-
ması halinde söz konusu olabilecek dava hakları 
ve şartları düzenlenmiştir. Burada öngörülen da-
vaların açılabilmesinin şartı süresi içinde denkleş-
tirmenin yerine getirilmemesi veya süresi içinde 
bu konuda şirkete bir talep hakkı tanınmamasıdır. 
Dolayısıyla, eğer denkleştirme, faaliyet yılı içinde 
fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir 
istem hakkı tanınmaz ise, bağlı şirketin her pay 
sahibi, hâkim şirketten ve onun, kayba sebep 
olan, yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını 
tazmin etmelerini isteyebilir. Hâkim, talep üzeri-
ne veya resen somut olayda hakkaniyete uygun 
düşecekse, tazminat yerine bu 202’nci maddenin 
ikinci fıkrası hükümlerine göre, davacı pay sahip-
lerinin paylarının hâkim şirket tarafından satın 
alınmasına karar verebilir19. Böylece, dava açan 
bağlı şirketin pay sahiplerinden her birinin payları 
hakim şirket tarafından satın alınarak, bu kişiler 
şirket ortaklığından çıkarılabilir.

Diğer yandan, TTK’nın 202’nci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre, hâkimiyetin uygulanması ile 
gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça 
anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, 
bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet 
çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği 
gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip 
tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve 
benzeri konulardaki kararlarına yazılı olarak itiraz 
eden pay sahipleri; hâkim teşebbüsten, zararları-
nın tazminini isteyebilecekleri gibi paylarının varsa 
en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmu-
yorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düş-

18 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), 2007, s.22-23

19 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasında “Bir bağlı 
şirketin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, anılan Kanunun 202’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren kaybı veya kayıpları varsa 
bunlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde denkleştirilir veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem hakları tanı-
nır. Aksi hâlde, Türk Ticaret Kanununun 202’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen dava hakları söz konusu sürenin bitmesiyle hemen 
kullanılabilir.” denilmiştir. Dolayısıyla, eğer bir bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle, m.202/f.1 kapsamına giren kaybı var ise, bunların 1 Temmuz 
2014 tarihine kadar denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı denkleştirecek istem haklarının tanınması gerekir. Dolayısıyla, m.202/f.1-b kapsamındaki 
dava, ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren kullanılabilir.
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müyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören 
bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın 
alınmasını da mahkemeden isteyebilirler. 

Böylece, hakimiyetin kullanılması sebebiyle 
bağlı şirkette yapılan bazı işlemlere muhalif olan 
pay sahipleri, kendi paylarının şirket tarafından 
satın alınmasını da dava edebilirler. Türk huku-
kunda yeni olan bu dava, hakimiyetin kullanılması 
karşısında azınlıkta kalan ve hakimiyetin kullanılış 
biçimine karşı çıkan pay sahiplerine şirketten çıkış 
imkânı vermektedir20.

7. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HAKİM ŞİRKET 
TARAFINDAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA 

TTK’nın 208’inci maddesine göre; 

· Eğer hâkim şirket, doğrudan veya dolaylı ola-
rak bir sermaye şirketinin paylarının ve oy hakla-
rının en az yüzde doksanına sahipse 

· Ve de azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dü-
rüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı 
yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa 

hâkim şirket azlığın paylarını varsa borsa de-
ğeri ile satın alabilir. Böyle bir değer bulunmuyor-
sa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmü-
yorsa, bu durumda, hâkim şirket, gerçek değerle 
veya genel kabul gören bir yönteme göre belirle-
necek bir değerle satın almak üzere mahkemeye 
müracaat eder. Değer belirlenirken mahkeme ka-
rarına en yakın tarihteki veriler esas alınır. 

Düzenlemenin amacı, bir şirketin sermayesinin 
ve oy haklarının %90’ının uygun gördüğü bir kara-
rın alınıp uygulanmasına çoğu kişisel çeşitli sebep-
lerle karşı çıkan ortakların/pay sahiplerinin şirketi 
bunaltan ve engelleyen davranışlarına son verip 
şirket içi barışı sağlamaktır. Kötüye kullanmalara 
ve özellikle pay bedelinin ödenmemesi tehlikesi-
ne engel olmak amacı ile karar mahkemeye bıra-
kılmış, pay bedeli kanunen belirlenmiştir21.

Anılan maddede, pay sahibini şirketten çı-
karma oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Başka bir 
deyişle hâkim pay sahibi, şirket barışını sağlamak 
amacıyla %10’a kadar azınlık pay sahiplerinin 
paylarını alabilme hakkını haizdir. Bu hak dola-
yısıyla azlık da, kanunda öngörülen şekilde pay-

larını satmak zorundadır. Bu çerçevede, azınlığı 
ortaklıktan çıkarabilmek için; hâkim pay sahibinin, 
maddede belirtilen %90’lık eşiğe ulaşmış olması 
gerekmektedir. Hâkim pay sahibi şirket, hem şir-
ket payı hem de oy hakkı anlamında söz konusu 
eşiğe ulaşmalıdır. Hâkim şirketin sadece %90 ora-
nında oy hakkına sahip olması yeterli olmamakta, 
aynı zamanda %90 oranında paya da sahip olma-
sı gerekmektedir. Ancak bu oranlarda pay ve oy 
üzerindeki hâkimiyetin doğrudan bir hâkimiyet 
olması şartı düzenlemede aranmamıştır. Hâkim 
şirket doğrudan veya dolaylı olarak pay ve oy 
eşiğini geçerse ortaklıktan çıkarma hakkını kulla-
nabilir. Bu noktada hedef şirketle anlaşma veya 
oy sözleşmesi şeklinde paylar üzerinde dolaylı 
hâkimiyet sağlanması durumunda ya da imtiyaz, 
intifa veya alım hakkı sahibi olan pay sahiplerinin 
şirketteki pay ve oy oranlarının hesaplanmasında, 
dolaylı şekilde hâkim oldukları paylar da değer-
lendirmede göz önünde bulundurulur22. Çıkarma 
hakkının kullanılması bakımından eşiğin hangi 
yolla sağlandığının bir önemi bulunmamaktadır. 
Bu yönüyle, hedef şirketle anlaşma, münferit pay 
alımları, piyasadan pay toplama, aleni pay alımı 
teklifinde bulunma gibi yöntemlerle eşiğin sağlan-
ması mümkündür23.  

Maddede öngörülen diğer bir ön şart ise; azın-
lığın şirketin çalışmasını engellemesi, dürüstlük 
kuralına aykırı davranması, fark edilir sıkıntı ya-
ratması veya pervasızca hareket etmesidir. Azın-
lık pay sahibinin şirketten çıkarılması için sadece 
hâkim şirketin % 90 çoğunluğa sahip olması ye-
terli olmayıp, aynı zamanda azınlığın şirket aley-
hine, olumsuz faaliyetlerde bulunması da kanun 
koyucu tarafından ön şart olarak düzenlenmiştir. 
Söz konusu olumsuz davranışların, azınlığın şirket-
ten çıkarılmasını gerektirecek düzeyde olup olma-
dığına mahkeme tarafından karar verilecektir. Bu 
davranış eşiğinin belirlenmesinde mahkemelerin 
belirleyeceği sınır, düzenlemenin uygulanırlığı 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Mahkeme 
tarafından azınlık pay sahiplerinin davranışlarının 
şirket işleyişini ciddi şekilde aksatması şartının 
aranması durumunda, düzenlemenin uygulama 
bulması mümkün olmayacaktır. Söz konusu dav-
ranış sınırının ağır şartlara bağlanması, düzenle-
menin uygulanmasını imkansız kılarak azınlık ve 
hakim pay sahiplerinin de şirket içi huzursuzluktan 

20 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu

21 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu

22 Akın, 2013, s.15

23 Çelik, Aytekin, Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma (2.bs.), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012, s.226
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daha fazla zarar görmelerine neden olacaktır24.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, konu “Şirket-
ler Topluluğu” başlığı altında düzenlendiğinden, 
TTK’nın bahsi geçen 208’nci maddesindeki çıkar-
ma hakkının kullanılabilmesi, belirlenen % 90’lık 
eşiğin ortak olan bir ticaret şirketi tarafından aşıl-
ması durumunda mümkün olabilecektir. Benzer 
düzenlemenin bulunduğu birçok ülkede bu şart 
bulunmamaktadır. Türkiye’deki şirket kültürü göz 
önüne alındığında getirilen bu şart, düzenlemenin 
uygulanma ihtimalini ciddi şekilde azaltacaktır. 
Şirket topluluğu içerisindeki anlaşmazlıklardan 
daha çok aile şirketleri bünyesinde menfaat çatış-
malarının yaşandığı ülkemizde, bu düzenlemenin 
dar bir uygulama alanı olacağı açıktır. Bu nedenle 
ortaklıktan çıkarma hakkının ticaret şirketlerinin 
dışında gerçek kişilere de verilmesi, düzenleme-
nin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğini sağlaya-
caktır25. 

8. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE PAY ALI-
MI TEKLİFİ YOLUYLA ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Halka açık olan şirketin pay senetlerinin, bir 
şirket ortağı veya ortaklık tarafından ya da tama-
men şirket dışındaki bir yatırımcı tarafından satın 
alınarak, küçük pay sahiplerinin şirketteki ortaklık-
larının son verilmesi yoluyla şirket payları bir kişi 
ya da grubun eline geçebilir. Ayrıca, pay senetleri-
nin fiyatının nominal değerinin altına düştüğü du-
rumlarda, şirketin hisselerinin ucuza ele geçirilme-
sini engellemek amacıyla halka kapanma yoluna 
gidilebilir. Diğer yandan halka açık bir şirket ola-
rak kalmanın maliyeti ve yönetim riskleri, bundan 
sağlanan menfaatleri aşıyorsa, şirketin halka ka-
panması bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Borsada bulunan hisselerin azınlık miktarında bu-
lunması durumunda, bu hisselerin satın alınması 
için sağlanacak kolaylık şirketin halka kapalı şirket 
olma kararını hızlı ve etkin bir şekilde uygulaması-
nı sağlayacaktır26.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
26’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, halka açık 
ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan pay-
ların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde, 
diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif 
yapılması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkra-

sında ise; ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden 
fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikle-
ri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak 
sahip olunmasının, yönetim kurulu üye sayısının 
salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz 
konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hak-
kını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasının, yö-
netim kontrolünün elde edilmesi olarak kabul edi-
leceği belirtilmiştir. İmtiyazlı payların mevcudiyeti 
nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilemediği 
hâller ise müstesna tutulmuştur. Anılan maddenin 
uygulama usul ve esasları Pay Alım Teklifi Tebliği 
(II-26.1) ile düzenlenmiştir27. 

Kanunun 27’nci maddesinde de, pay alım tekli-
fi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil 
olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan pay-
ların halka açık ortaklığın oy haklarının Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen orana veya 
daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip 
olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sa-
hiplerini ortaklıktan çıkarma hakkının doğacağı 
hükme bağlanmıştır. Bu kişiler, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta 
kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşı-
lığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını 
ortaklıktan talep edebilirler. Anılan maddenin uy-
gulama usul ve esasları ise Ortaklıktan Çıkarma ve 
Satma Hakları Tebliği (II-27.2) ile düzenlenmiştir28. 
Bahsi geçen Tebliğin 4’üncü maddesine göre; pay 
alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek 
de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip 
olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy 
haklarının % 98’ine ulaşması veya bu konumda 
iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açı-
sından sahip oldukları payların imtiyazlı olup ol-
madığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin 
tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar 
açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı 
doğar. Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, ha-
kim ortağın sahip olduğu doğrudan ve dolaylı pay-
lar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazlar ve paylar 
üzerinde intifa veya alım hakkı olan kişilerin sahip 
olduğu oy hakkı dikkate alınmaz. Ortaklıktan çıkar-
ma ve satma haklarının kullanımına ilişkin süreçte 
bedel Türk Lirası olarak tam ve nakden ödenir.

24 Akın, 2013, s.16

25 Akın, 2013, s.12, 17

26 Akın, 2013, s.5

27 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

28 12/11/2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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SONUÇ 

Anonim şirketin pay sahipleri, genel kural 
olarak, şirketteki paylarını yahut çıkarılmışsa pay 
senetlerini devrederek şirketten ayrılabilirler. 
Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 
oluşan bazı koşullar gereği şirkette kalmayı arzu 
etmeyen ya da şirkette kalması diğer ortaklar ta-
rafından arzu edilemeyen ortakları şirketten çık-
ma ve çıkarma hakkı ile donatarak hem ortaklara 
önemli haklar bahşetmiş hem de şirket içi huzuru 
sağlamaya dönük imkanlar tanımıştır. Anonim şir-
kette pay sahipliğinden çıkma ve çıkarma, limited 
şirket gibi tek bir konu başlığı altında düzenlen-
memiş, muhtelif maddelerde ve özellikle azınlık 
pay sahipleri yönünden ele alınmıştır. TTK, haklı 
sebeplerin varlığında azlık tarafından fesih davası 
açılmasına izin vermiş, mahkemeye ise fesih yeri-
ne davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları-
na karar verme noktasında takdir hakkı tanımıştır. 

Pay sahibinin sermaye koyma borcunu süresi 
içerisinde yerine getirmemesi halinde, ıskat yo-
luyla şirketten çıkarılması da mümkündür. Yine, 
yapı değişikliği olan birleşme ve bölünmede, yapı 
değişikliğine sıcak bakmayan ortaklara çıkma 
hakkı tanındığı gibi, çoğunluk pay sahiplerine de 
sorun çıkaran azlığı ortaklıktan çıkarma imkanı 
getirilmiştir. Diğer yandan, şirketler topluluğunda, 
bağlı şirketin pay sahipleri, denkleştirmenin yeri-
ne getirilmemesi sebebiyle, mahkeme kararıyla 
ortaklıktan çıkarılabilecekleri gibi hâkim şirketin, 
doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketi-
nin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksa-
nına sahip olduğu durumlarda, şirketin çalışmasını 
engelleyen, dürüstlük kuralına aykırı davranan, 
fark edilir sıkıntı yaşatan veya pervasızca hareket 
eden azlık pay sahipleri, hâkim şirket tarafından 
payları satın almak suretiyle ortaklıktan çıkarıla-
bilirler. Halka açık anonim ortaklıklarda ise, pay 
alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek 
de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip 
olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy 
haklarının % 98’ine ulaşması veya bu konumda 
iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak 
açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup 
olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiple-
rinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer 
ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa sat-
ma hakkı doğar. Dolayısıyla, ilgili düzenlemelerde 
anonim şirket pay sahipleri için öngörülen çıkma 
ve çıkarılma haklarının yasaya ve amacına uygun 
bir şekilde kullanılması, şirketten ayrılmak isteyen 
ortağın zorla şirkette tutulmaması, fikir uyuşma-
ması yahut şahsi nedenlerden ötürü de ortaklıktan 

çıkarma yoluna başvurulmaması gerekir.  VSD
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ÖZET

4857 sayılı İş Kanunu gereği yapılan ödeme-
lerde hangi ücret üzerinden hesaplama yapılacağı 
hususu iş sözleşmesinin tarafı olan işverenler ile 
işçileri karşı karşıya getirebilmektedir. Bunun se-
bebi, yapılacak ödemenin geniş anlamda ücret 
üzerinden mi yoksa dar anlamda ücret üzerinden 
mi olacağı tartışma konusu haline gelerek yargı 
yoluna gidilmesine neden olmaktadır. Bir başka 
tartışma konusu, ödemenin hangi tarihteki ücret 
üzerinden yapılacağıdır. Bu çalışmada işverenler 
tarafından işçilere ödenmeyen veya eksik ödenen 
işçilik hakları için öncelikle arabulucuya gitmeden 
ve akabinde yargı yoluna dava açılmadan önce iş 
mevzuatı gereği işçilere yapılacak çeşitli ödeme-
lerde dikkate alınacak ücretin türü, yargı kararları 
doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Asıl Ücret, Çıplak Ücret, 
Giydirilmiş Ücret.

JEL Sınıflandırması: H55, K31.

İş Kanununda İşçilere 
Yapılacak Çeşitli 
Ödemelerde Dikkate 
Alınacak Ücretin 
Türü

Mahmut ÇOLAK*

TYPE OF THE WAGE TO BE CONSIDERED FOR 
THE PAYMENTS TO EMPLOYEES

ABSTRACT

In accordance with the Labor Law numbered 
4857, the issue of which type of wage to be con-
sidered once employees get paid pits employers 
and workers who are party to the employment 
contract. For this reason, it will become a matter 
of debate whether the payment to be made will 
be based on a wage or a narrow sense of wage. 
Another controversy is that the payment will be 
made on the date of payment. In this study, the 
type of remuneration to be taken into account in 
the various payments to be made to the workers 
according to the labor legislation was investigated 
in accordance with the judicial decisions without 
first going to the mediator for the workers’ rights 
not paid to the workers or incompletely paid by 
the employers.

Keywords: Minimum Wage, Net Salary, Ex-
tended Salary.

JEL Classification: H55, K31.

* SGK Başmüfettişi



105www.vergisorunlari.com.tr

İş & Sosyal Güvenlik & Ticaret Hukuku

GİRİŞ

“Asıl ücret”; işçinin iş görmesi karşılığında 
kendisine nakden ödenen meblağdır. Buna uygu-
lamada “kök ücret”, “esas ücret”, “temel ücret” 
veya “dar anlamda ücret” denildiği de görülmek-
tedir. “Dar anlamda ücret”, asıl, kök, temel, çıplak, 
baz ücreti ifade etmektedir. Dar anlamda ücret, 
işin karşılığını ifade eden ücrettir. Ancak, ücret de-
nildiğinde asıl anlaşılması gereken çıplak ücrettir. 

“Geniş anlamda ücret (giydirilmiş ücret)”; iş 
sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya kanundan 
doğan para ve para ile ölçülmesi mümkün men-
faatlerin dar anlamda ücrete eklenmesi suretiy-
le bulunan ücrettir. Bu para ve para ile ölçülmesi 
mümkün menfaatler; ikramiye, prim, ilave tediye 
vb. ile nakdi ve ayni sosyal yardımlardır. Asıl üc-
rete ek olarak işçiye sağlanan para veya parayla 
ölçülmesi mümkün sözleşmeden ve yasadan do-
ğan menfaatlerin dikkate alınarak hesaplandığı 
ücrettir. 

Dar anlamda ücret asıl, diğer ücretler ise istis-
nadır. Buna göre geniş anlamda ücret, 4857 sayı-
lı İş Kanunu’nda açıkça düzenlenen hallerde söz 
konusudur. Örneğin, 4857 sayılı Kanunun 32’inci 
maddesine göre iş sözleşmelerinin sona ermesin-
de, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan 
parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam 
olarak ödenmesi konusu düzenlenmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 37 inci maddesinde 
de, Ücret Hesap Pusulası başlığı altında ‘’….bu pu-
sulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem 
ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil 
ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit ekleme-
ler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsu-
bu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı 
ayrı gösterilmesi gerekir’’ hükmü mevcuttur. İlgili 
madde uyarınca temel ücret ve ücret eklerinin 
ayrı ayrı gösterilmesi ve bu konuda işçilerin bil-
gilendirilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Açıkça 
düzenlenen haller dışında, işçilik haklarına ilişkin 
olarak ücretin temel alınarak yapılacağı ödeme-
lerde ve ücret zamlarında dar anlamda ücretten 
hareket edilmelidir.

Daha açık bir ifade ile “geniş anlamda ücret”, 
işçilerin asıl ücretlerine ilaveten aldıkları (ücret 
ekleri), ücrete bağlı ödemeler, ücret benzeri öde-
meler ile ayni ve nakdi sosyal yardımlardan oluş-
maktadır.

“Sosyal yardımlar”; işçilerin yapacakları bazı 
harcamalara işverenlerin katkısı biçiminde orta-

ya çıkan sosyal yardım ödemeleri bireysel veya 
toplu iş sözleşmelerinde ayni veya nakdi olarak 
düzenlenebilmektedir. Öğle yemekleri verilmesi, 
lojman, kreş, işe gidiş gelişin sağlanması ama-
cıyla servis hizmeti gibi sosyal imkânlar ile ayni 
veya nakdi olarak verilebilen süt, yoğurt, giyim, 
bayram, izin, tahsil, çocuk, yakacak vb. nitelikteki 
yardımlar sosyal yardım kapsamındaki ödemeler-
dir. Geniş anlamda ücretin hesaplanmasında ayni 
sosyal yardımların parasal değeri dikkate alınma-
lıdır. Dolayısıyla ikramiye, yemek yardımı vb. sos-
yal yardımların ücret eki olmaları dolayısıyla geniş 
anlamda ücret tanımı içinde ele alınarak temel 
ücretten ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Buna göre Kanunda açıkça düzenlenen haller dı-
şında, işçilik haklarına ilişkin olarak ücretin temel 
alınarak yapılacağı ödemelerde ve ücret zamların-
da dar anlamda ücretten hareket edilmeli, işçilere 
yapılacak ödemelerde ücret eklerinin temel üc-
retten ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha 
açık bir ifade ile işçilere ödenecek ücret miktarı 
içinde ikramiye ve yemek yardımlarının ayrıca 
değerlendirilmesi gerektiği aksi takdirde toplu iş 
sözleşmesi ile düzenlenebilen bu tür ücret öde-
melerinin temel ücret içinde değerlendirilerek ka-
zanılmış hakların kaybedileceği sonucunu ortaya 
çıkarabileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan iş-
çilere ödenecek ücretin asgari ücretin iki katından 
az olamayacağı hükmünün uygulanmasında ikra-
miye ve yemek yardımı gibi ücret eklerinin dik-
kate alınmaması gerektiği, ücret eklerinin işçilere 
ayrıca ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu çalışmamızda, yukarıda açıklanan hususlar 
çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanunu gereği işve-
renlerce işçilerine yapacakları çeşitli  ödemelerde 
hangi tür ücretin dikkate alınacağı yargı kararları 
ışığında işlenecektir.

1. EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK HALİN-
DE ÖDENECEK TAZMİNAT (AYRIMCILIK TAZMİ-
NATI)

4857 sayılı Kanunun “eşit davranma ilkesi” 
başlıklı 5’inci maddesine göre; iş ilişkisinde veya 
sona ermesinde eşit davranma ilkelerine aykırı 
davranıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarında-
ki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı 
haklarını da talep edebilir.  Maddede geçen “4 aya 
kadar ücreti tutarındaki” tazminat için esas olacak 
ücret “asıl ücret-çıplak ücret” olup, ücretin ekleri 
olan ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yar-
dımlar buna dâhil değildir.
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2. İHBAR TAZMİNATI 

4857 sayılı Kanunun “süreli fesih” başlıklı 17’nci 
maddesine göre; bildirim şartına uymayan taraf, 
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat 
ödemek zorundadır. Bildirim sürelerine ait peşin 
ödenecek ücretin hesabında 4857 sayılı Kanunun 
32’nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete 
ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile öl-
çülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan 
menfaatler de göz önünde tutulur. Bu düzenle-
meye göre, ihbar tazminatının hesabında “giydiril-
miş ücret” esas alınır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 
25.03.2008, E: 2007/37200, K: 2008/6387)ihbar 
tazminatı hesabında giydirilmiş ücretin esas alın-
ması gerektiğine hükmetmiştir.

3. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 

4857 sayılı Kanunun süreli fesih başlıklı 17’nci 
maddesine göre; 4857 sayılı Kanunun 18’inci mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca 18, 19, 20 ve 21’inci 
maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçi-
lerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kul-
lanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim 
süresinin 3 katı tutarında tazminat ödenir. Bu mad-
deye göre ödenecek tazminatın hesabında 32’nci 
maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek ola-
rak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülme-
si mümkün sözleşme ve Kanundan doğan men-
faatler de göz önünde tutulur. Bu düzenlemeye 
göre, kötü niyet tazminatının hesabında “giydiril-
miş ücret” esas alınır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 
12.06.2008, E: 2007/21422, K: 2008/15336) kötü 
niyet tazminatının hesabında, işçiye temel ücre-
ti dışında sağlanmış para veya para ile ölçülebilir 
menfaatlerin başka bir deyişle giydirilmiş ücretin 
esas alınması gerektiğine hükmetmiştir.

4. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI 

4857 sayılı Kanunun “geçersiz sebeple yapılan 
feshin sonuçları” başlıklı 21’inci maddesine göre; 
işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gös-
terilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya 
özel hakem tarafından tespit edilerek feshin ge-
çersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi 1 ay 
içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu 
üzerine işveren 1 ay içinde işe başlatmaz ise, iş-
çiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tuta-
rında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu dü-
zenlemeye göre; burada bahsedilen ücret çıplak 
ücrettir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 06.11.2003, 
E: 2003/18733, K: 2003/18729) geçersiz nedenle 
fesih halinde ödenecek tazminat miktarının he-
sabında, işçinin çıplak brüt ücretinin dikkate alın-

masını, ikramiye ve diğer sosyal hakların dikkate 
alınmaması gerektiğine hükmetmiştir.

5. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNDE ÖDENMESİ GERE-
KEN TAZMİNAT

4857 sayılı Kanunun “geçersiz sebeple yapılan 
feshin sonuçları” başlıklı 21’inci maddesine göre; 
mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine 
karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması ha-
linde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Bu 
düzenlemeye göre, burada bahsedilen tazminat, 
brüt çıplak ücrettir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (T: 
19.11.2004, E: 2003/22856, K: 2004/276) işe baş-
latılmama halinde belirlenecek tazminat hesabın-
da, aylık çıplak brüt ücretin dikkate alınmasına 
hükmetmiştir.

6. KARARIN KESİNLEŞMESİNE KADAR GEÇEN 
SÜREDE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜREYE AİT ÜCRET

4857 sayılı Kanunun “geçersiz sebeple yapılan 
feshin sonuçları” başlıklı 21’inci maddesine göre; 
kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre 
için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan üc-
ret ve diğer hakları ödenir. Bu düzenlemeye göre, 
burada bahsedilen tazminat hesabında, “giydiril-
miş ücret” esas alınır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 
01.12.2003, E: 2003/19181, K: 2003/19777) kararın 
kesinleşmesine kadar geçen sürede çalıştırılma-
yan en çok dört aya kadar olan haklarının hesap-
lanmasında, brüt çıplak ücretin dikkate alınmasına 
hükmetmiştir.

7. İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

4857 sayılı Kanunun “işçinin haklı nedenle 
derhal fesih hakkı” başlıklı 24’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (e) alt ben-
dine göre; işveren tarafından işçinin ücreti kanun 
hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun ola-
rak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş söz-
leşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim 
süresini beklemeksizin feshedebilir. Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi(T: 22.12.2008, E: 2008/43146, K: 
2008/34348); 4857 sayılı Kanunun 24/II-e bendin-
de sözü edilen ÜCRET hesabında; geniş anlamda 
ücretin dikkate alınmasına hükmetmiştir.  

İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yar-
dımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi ala-
cakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkânı 
verir. Sözleşmelerden kaynaklanan ayni yardım-
ların yerine getirilmemesi de yukarıdaki  madde 
kapsamında değerlendirilmeli ve işçinin haklı fesih 
imkânı kabul edilmelidir.
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8. İŞÇİNİN İŞVERENİN MALINI ZARARA UĞRAT-
MASI HALİ

4857 sayılı Kanunun “işverenin haklı neden-
le derhal fesih hakkı” başlıklı 25’inci maddesinin 
birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (ı) bendi 
hükmüne göre; süresi belirli olsun veya olmasın 
işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sü-
renin bitiminden önce veya bildirim süresini bek-
lemeksizin feshedebilir: İşçinin kendi isteği veya 
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye 
düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp 
da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya 
başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tu-
tarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba 
uğratması.

Bu düzenlemede geçen 30 günlük ücret hesa-
bında, çıplak ve brüt ücret esas alınır. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 23.09.2008, E: 
2007/25255, K: 2008/24526); işçinin işverenin 
malını zarara uğratmasındaa oluşan zarar tespitin-
de, işçinin fesih tarihindeki 30 günlük BRÜT ücreti 
esas alınmasına hükmetmiştir.

30 gün, bir aydan farklı bir kavramdır. Bu nok-
tada işçiye aylık olarak ödenen ücret yerine, gün-
lük yevmiyesinin 30 katı tutarı dikkate alınmalıdır. 
Maddede sözü edilen ücret dar anlamda ücrettir, 
ikramiye, prim, fazla çalışma ücreti ve benzeri 
ödemeler bu maddede yer alan 30 günlük ücret 
içerisinde değerlendirilmemelidir.

9. MALULİYETİ KALKAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATIL-
MAMASI

4857 sayılı Kanunun  “engelli ve eski hü-
kümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu 
maddesine göre; bir işyerinden malulen ayrılmak 
zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kal-
kan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını 
istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya 
benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşa-
lacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o an-
daki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar 
bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma is-
teğinde bulunan eski işçiye 6 aylık ücret tutarında 
tazminat öder.

Bu düzenlemede geçen 6 aylık ücret tutarında 
tazminat hesabında, çıplak brüt ücrettir.

AKYİĞİT Ercan’a (İş Kanunu Şerhi, 1. Cilt, Seç-
kin, Ankara, 2006, Sayfa:1259) göre: Fakat, yasa 
bu tazminatın hangi andaki ve hangi (çıplak mı 

giydirilmiş mi) ücretten hesaplanacağını açık bı-
rakmıştır. Ama o işçinin malullüğü yüzünden işten 
ayrılırken ki ücretinin esas alınması düşünülme-
melidir. Aksi halde, 10 yıl önce işten ayrılırken alı-
nan ücretin şimdi (ondan 10 yıl sonraki) tazminata 
baz alınması gibi garip sonuçlarla karşılaşılabilir. 
Bizce, eğer alınsaydı işçinin o andaki (yani işe 
alınma anındaki) şartlarla işe alınacağını ön gö-
ren hükümden de destek alarak, bu tazminatın 
işçinin başvurusunun reddedildiği yahut başvuru 
anındaki ücretinden hesaplanması düşünülmelidir. 
Ayrıca, yasada farklı bir açıklık bulunmadığından 
ve İş K. 17/son’daki yasal sayımı da dikkate alarak 
bu ücretin, işçinin bu tarihte alabileceği çıplak brüt 
ücret kabulü uygundur. Fakat bu tazminatın hesa-
bında giydirilmiş ücretin esas alınacağına dair bir 
anlaşmanın geçerli olduğunu düşünüyoruz. Hatta 
tazminat miktarını artıran (örneğin 1 yıllık ücre-
te çıkaran) bir anlaşma da geçerlidir. Zira hüküm 
mutlak emredici değildir. Ama tazminat miktarını 
düşüren bir anlaşmaya (hükmün nisbi emredici ni-
teliği yüzünden) geçerlilik tanınamaz. 

10. ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞÇİNİN İŞE BAŞLATIL-
MAMASI

4857 sayılı Kanunun “askerlik ve kanundan 
doğan çalışma” başlıklı 31’inci maddesine göre; 
herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla 
işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden 
başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdir-
de işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe baş-
ka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde 
işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü ye-
rine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski 
işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder. Bu dü-
zenlemede geçen 3 aylık ücret tutarında tazminat 
hesabında, eski işçinin başvuru tarihindeki brüt 
çıplak ücret dikkate alınmalıdır.

11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE ÜCRET

4857 sayılı Kanunun “ücret ve ücretin öden-
mesi” başlıklı 32’nci maddesine göre; genel an-
lamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren 
veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para 
ile ödenen tutardır. İş sözleşmelerinin sona er-
mesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan 
doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin 
tam olarak ödenmesi zorunludur. Bu düzenleme-
de geçen ücret hesabında, “giydirilmiş ücret” esas 
alınır.
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12. ÜCRETTEKİ HACİZ

4857 sayılı Kanunun “ücretin saklı kısmı” baş-
lıklı 35’inci maddesine göre; işçilerin aylık ücretle-
rinin 1/4’den fazlası haczedilemez veya başkasına 
devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak 
zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından 
takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. 
Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Bu 
düzenlemede geçen ücretin hesabında, giydirilmiş 
ücret esas alınmalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 
16.06.2006, E: 2006/11847, K: 2006/13146) ikra-
miyenin tamamından değil ücret alacakları gibi 
sadece 1/4 ‘lük kısmının haczedilebileceğine hük-
metmiştir.

13. ALT İŞVEREN İŞÇİ ÜCRETLERİ

4857 sayılı Kanunun “kamu makamlarının ve 
asıl işverenlerin hak edişlerinden ücreti kesme yü-
kümlülüğü” başlıklı 36’ncı maddesine göre; genel 
ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya 
kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna 
veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müte-
ahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol 
inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçi-
lerden üstenci veya taşeronlarca ücretleri öden-
meyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya 
da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, 
ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya ta-
şeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri 
bunların hak edişlerinden öderler. İşverenler, alt 
işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin 
ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvuru-
su üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmek-
le ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden 
keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yü-
kümlüdür. Bu düzenlemede geçen ücretin hesa-
bında, giydirilmiş ücret esas alınır.

14. ÜCRET KESME CEZASI

4857 sayılı Kanunun “ücret kesme cezası” baş-
lıklı 38’inci maddesine göre; işveren toplu sözleş-
me veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan se-
bepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. 
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintile-
rin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi 
gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak ke-
sintiler bir ayda 2 gündelikten veya parça başına 
yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde 
işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz. Bu dü-
zenlemede geçen ücretin hesabında, çıplak ücret 
esas alınmalıdır. 

AKYİĞİT Ercan’a (İş Kanunu Şerhi, 2. Cilt, Seç-
kin, Ankara, 2006, Sayfa:1456) göre: 

“ Kesinti cezasına konu olacak ücretin hangi 
ücreti anlattığı konusuna gelince; bu noktada İş K. 
32’de düzenlenen genel anlamdaki ücretin yani 
temel/çıplak ücretin esas alınması gerektiği, zira 
farklı bir ücretin baz alınacağı noktalarda (İş K. 17) 
bunun bizzat kanunen öngörüldüğü, oysa burada 
ayrıca bir düzenlemenin bulunmadığı, ceza hü-
kümlerinin dar yorumlanması gerektiği söylenebi-
lir. Ancak bunu geniş yorumlayanların bulunduğu 
da belirtilmelidir. Temel/genel ücret kavramının 
esas alınması karşısında ücret niteliğini taşımayan 
bir kalemden, örneğin tazminattan kesinti yapıla-
mayacağı açıktır. Fazla çalışma ücreti ile genel tatil 
ve yıllık izin ücretlerinden kesinti yapılıp yapılma-
yacağına gelince; kanımca bunlar da günlük ücret 
baz alınarak ödenen teknik anlamda ücrettir. Tatil 
ve yıllık izin ücretinin çalışma karşılığı olmaması, 
onların ücret olarak nitelendirilmemesi ve kesinti 
dışına itilmesini gerektirmez. Kesintiye esas alına-
cağını gördüğümüz İş K. 32/I’deki temel/çıplak üc-
retin yerine başka bir ücretten kesintiye gidilme-
sinin kararlaştırılıp kararlaştırılmayacağı hususuna 
ise bizce bir ayırımlı yaklaşılmalıdır. Öyle ki, anılan 
hükmün işçiyi koruyucu yanı göz ardı edilmezse, 
örneğin kesintinin brüt yerine net ücretten yapı-
lacağı öngörülebilir. Yahut bazı kalemlerin mese-
la fazla çalışma yahut yıllık izin ücretinin bundan 
dışlanması geçerli görülebilir. Fakat, temel ücre-
tin dışına taşınan ve örneğin çocuk yardımı, süt/
yoğurt yardımı vs. gibi ödemelerden de kesinti 
yapılacağına dair bir sözleşme hükmüne geçerlilik 
tanınamaz kanaatindeyiz.“

5. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇA-
LIŞMA ÜCRETİ

4857 sayılı Kanunun “fazla çalışma ücreti” baş-
lıklı 41’inci maddesine göre; her bir saat fazla ça-
lışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin 
saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi 
suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleş-
melerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda 
yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde uygulanan 
ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 sa-
ate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalış-
malardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat 
fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma 
ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yük-
seltilmesiyle ödenir. Yer altında maden işlerinde 
çalışan işçilere, haftalık 37,5 saati aşan her bir saat 
fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma 
ücretinin saat başına düşen miktarının %100’den 
az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir. 
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Bu düzenlemede geçen ücretin hesabında, brüt 
çıplak ücret esas alınmalıdır. Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi(T: 01.04.1985, E: 1985/810, K: 1985/3317); 
fazla çalışma ücretinin hesabında, çıplak ücretin 
dikkate alınmasına hükmetmiştir. 

16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

4857 sayılı Kanunun “hafta tatili ücreti” başlıklı 
46’ncı maddesine göre; çalışılmayan hafta tatili 
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmak-
sızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

4857 sayılı Kanunun “tatil ücretine girmeyen 
kısımlar” başlıklı 50’nci maddesine göre; fazla ça-
lışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işye-
rinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri 
dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işle-
rinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler 
ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde 
hesaba katılmaz.

Bu düzenlemede geçen ücretin hesabın-
da, brüt çıplak ücret esas alınmalıdır. Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi(T: 01.04.1985, E: 1985/810, K: 
1985/3317); hafta tatili ücretinin hesabında, çıplak 
ücretin dikkate alınmasına hükmetmiştir. 

17. GENEL TATİL ÜCRETİ

4857 sayılı Kanunun “genel tatil ücreti” baş-
lıklı 47’nci maddesine göre; işyerlerinde çalışan 
işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil 
günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, 
bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışı-
lan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Bu dü-
zenlemede geçen ücretin hesabında, brüt çıplak 
ücret esas alınmalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 
01.04.1985, E: 1985/810, K: 1985/3317); genel tatil 
ücretinin hesabında, çıplak ücretin dikkate alınma-
sına hükmetmiştir.

18. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜC-
RETİ

4857 sayılı Kanunun “sözleşmenin sona erme-
sinde izin ücreti” başlıklı 59’uncu maddesine göre; 
iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona erme-
si halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık 
izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği 
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sa-
hiplerine ödenir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 13.01.1992, E: 
1991/11802, K: 1992/162); izin ücreti hesabında, 

çıplak ücretin dikkate alınmasına hükmetmiştir.

19. KIDEM TAZMİNATI

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte 
bulunan 14’üncü maddesine göre; hizmet akdi-
nin devamı süresince her geçen tam yıl için iş-
verence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem 
tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de 
aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazmi-
natının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. 
Bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas ola-
cak ücretin hesabında 4857 sayılı Kanunun 32’nci 
maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten 
işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi 
mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de 
göz önünde tutulur. 

Kıdem tazminatının hesabında “giydirilmiş üc-
ret” esas alınır. İşçi, son brüt çıplak ücretine ila-
veten varsa, yemek yardımı, gıda yardımı yaka-
cak yardımı eğitim yardımı ve konut yardımı gibi 
yardımlarında eklenmesiyle hesaplanan bir aylık 
ücretinin, kıdem yılıyla çarpımı tutarında kıdem 
tazminatına hak kazanmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 06.12.1963, E: 
670, K: 1804- T: 16.02.1983, E: 1982/10427, K: 
1983/1281); kıdem tazminatının hesabında son 
ücretin esas alınacağını belirtmiş, ancak, bunun 
net mi, brüt mü olacağı hakkında bir hüküm belirt-
memiştir. Ancak doktrinde işçi lehine yorum ilke-
si uyarınca bu ücretin brüt olması gerektiği kabul 
edilmiş ve uygulamada yargı kararları bu yönde 
hüküm kurmaya başlamıştır. Yani ücret vergi, si-
gorta primi, tevkifat, ceza kesintisi vs. yapılmaksı-
zın esas alınacaktır.

Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi öde-
me gücünün ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını 
sürdürebilecek gerekli vasıtalar sağlandıktan son-
ra söz konusu olabileceği noktasından hareket 
ederek vergilendirmede sosyal adaleti sağlama 
amacına yönelik ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 
asgari geçim indirimi, işçiye işveren tarafından 
sağlanan nakdi bir yardım olarak kabul edilemez. 
Bu nedenle de kıdem tazminatına esas giydirilmiş 
ücretin hesaplanmasında asgari geçim indirimi 
miktarı çıplak ücrete dâhil edilemez. Bir başka 
anlatımla asgari geçim indirimi giydirilmiş ücretin 
bulunmasında nazara alınamaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi(T: 02.11.2015, E: 
2015/27588, K: 2015/30902); kıdem tazminatına 
esas alınacak olan ücretin tespitinde, asıl ücrete 
ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile öl-
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çülebilen menfaatlerin göz önünde tutulmasına 
hükmetmiştir. Buna göre ikramiye, devamlılık 
arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, 
kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı 
ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında 
dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası 
yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de 
para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil 
olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış ra-
kamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan 
prim değişkenlik gösterse de kıdem tazminatı he-
sabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değer-
lendirilmelidir.

20. İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE ÖDENEN TAZMİNAT

6098 sayılı Kanunun “işçinin ölümü” başlıklı 
440’ıncı maddesine göre; sözleşme, işçinin ölü-
müyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ 
kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm günün-
den başlayarak 1 aylık; hizmet ilişkisi 5 yıldan uzun 
bir süre devam etmişse, 2 aylık ücret tutarında bir 
ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu düzenlemede 
geçen ücretin hesabında, en son aldığı çıplak üc-
ret esas alınır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 
iş mevzuatında işverenlerce işçilerine yapılacak 

hangi ödemelerde çıplak veya giydirilmiş ücretle-
rin dikkate alınması gerektiği yargı kararları doğ-
rultusunda açıklanmıştır. 

Şöyle ki çıplak ücretin esas alınacağı ödeme-
ler; eşit davranma ilkesine aykırılık halinde öde-
necek tazminat hesabı, işe başlatmama tazminatı 
hesabı, feshin geçersizliğinde ödenmesi gereken 
tazminat hesabı, işçinin işverenin malını zarara 
uğratması halinde ücret hesabı, maluliyeti kalkan 
işçinin işe başlatılmaması halinde ücret hesabı, 
askerlik dönüşü işçinin işe başlatılmaması halinde 
ödenecek tazminat hesabı, ücret kesme cezası 
hesabı, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma 
ücreti hesabı, hafta tatili ücreti hesabı, genel ta-
til ücreti hesabı, sözleşmenin sona ermesinde izin 
ücreti hesabı ve işçinin ölümünde ödenen tazmi-
nat hesabıdır.

Giydirilmiş ücretin esas alınacağı ödemeler ise; 
ihbar tazminatı hesabı, kötü niyet tazminatı hesa-
bı, kararın kesinleşmesine kadar geçen sürede ça-
lıştırılmayan süreye ait ücret hesabı, işçi ücretinin 
ödenmemesinde iş akdinin feshi hesabı, iş sözleş-
mesinin sona ermesinde ücret hesabı, ücretteki 
haciz hesabı, alt işveren işçi ücretleri hesabı ve 
kıdem tazminatı hesabıdır.

Söz konusu açıklamaları daha anlaşılır olma-
sı amacıyla aşağıdaki tablo marifetiyle görmemiz 
mümkün olacaktır.

Tablo-1: İşçilere İşverenlerince Yapılacak Ödemelerde Dikkate Alınacak Ücret Türleri

Çıplak Ücretin Esas Alınacağı Ödeme Türleri Giydirilmiş Ücretin Esas Alınacağı Ödeme Türleri
1. Eşit davranma ilkesine aykırılık halinde ödenecek 
tazminat hesabı
2. İşe başlatmama tazminatı hesabı
3. Feshin geçersizliğinde ödenmesi gereken tazmi-
nat hesabı
4. İşçinin işverenin malını zarara uğratması halinde 
ücret hesabı
5. Maluliyeti kalkan işçinin işe başlatılmaması halin-
de ücret hesabı 
6. Askerlik dönüşü işçinin işe başlatılmaması halin-
de ödenecek tazminat hesabı
7. Ücret kesme cezası hesabı
8. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücreti 
hesabı
9. Hafta tatili ücreti hesabı
10. Genel tatil ücreti hesabı
11. Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti hesabı
12. İşçinin ölümünde ödenen tazminat hesabı

1. İhbar tazminatı hesabı 
2. Kötü niyet tazminatı hesabı
3. Kararın kesinleşmesine kadar geçen sürede ça-
lıştırılmayan süreye ait ücret hesabı
4. İşçi ücretinin ödenmemesinde iş akdinin feshi 
hesabı 
5. İş sözleşmesinin sona ermesinde ücret hesabı 
6. Ücretteki haciz hesabı 
7. Alt işveren işçi ücretleri hesabı
8. Kıdem tazminatı hesabı

Yukarıdaki tablodan da açık bir şekilde görüldüğü üzere, işverenlerin işçilerine iş mevzuatındaki şart-
ların oluşması durumunda yapacakları ödemelerde çıplak veya giydirilmiş ücretin dikkate alınması hem 
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işçi açısından hem de işveren açısından önem 
arzetmektedir. Şöyle ki, işçi açısından yapılacak 
ödemenin tam ve eksiksiz olarak hesaplanması 
hem psikolojik olarak olumlu etki yapacak hem 
de arabulucuya/özel hakeme/yargı yoluna gitme-
yerek bu makamların iş yükünü artırmayacaktır. 
İşveren açısından fazla ödeme yapılmasını engel-
leyerek gereksiz emek ve zaman kaybına meydan 
vermeyecektir. VSD
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ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçi-
ci 7. maddesi uyarınca, münfesih olmasına veya 
sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim 
ve limited şirketler ile kooperatifler, 01.07.2012-
01.07.2015 tarihleri arasında ilgili kanunlardaki 
tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiye edilmiş 
ve ticaret sicili kayıtları silinmiştir. Ancak, anılan 
hükümde, ticaret sicilinden kaydı silinen şirket 
veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaat-
leri bulunanların haklı sebeplere dayanarak silin-
me tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye 
başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını iste-
yebilme hakkı da tanınmıştır. Açılan dava üzerine 
mahkeme tarafından ihya kararı verilmesi halinde 
ise ilgili şirket ve kooperatif tüzel kişiliğini yeniden 
kazanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sermaye Şirketi, Koope-
ratif, Ticaret Sicili, Kolaylaştırılmış Tasfiye, Terkin, 
İhya, TTK Geçici Madde 7.

JEL Sınıflandırması:  G39, K22, K41. 
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RECLAMATION OF COMPANIES AND COOPERA-
TIVES WHICH ARE DELETED FROM TRADE REGISTER 
EX OFFICIO IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS

ABSTRACT

Transitional article 7 of the Turkish Commercial 
Code No. 6102, joint-stock and limited companies 
and cooperatives that were not liquidated even 
though they were dissolved or counted were li-
quidated between 01.07.2012-01.07.2015 without 
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GİRİŞ

Anonim ve limited şirketlerin sona erme ko-
şulları ve tasfiye usulü, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununda1 (TTK) detaylı olarak düzenlenmiştir. 
Bununla birlikte, anılan Kanuna 6335 sayılı Kanun-
la2 eklenen geçici 7. maddeyle, münfesih olmasına 
veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş ano-
nim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ilgili ka-
nunlardaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiye-
lerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin 
özel kurallar getirilmiştir. Bu sayede, söz konusu 
gayrifaal şirket ve kooperatiflerin tasfiye ve terkin 
işlemlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması 
amaçlanmıştır. Söz konusu geçici maddenin uy-
gulanma süresi, başlangıçta 01.07.2012 tarihinden 
itibaren iki yıl olarak öngörülmüş, ancak daha son-
ra bu süre 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Kanun koyucu, münfesih olmasına veya sayıl-
masına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limi-
ted şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ti-
caret sicili kayıtlarının silinmesine dair özel kurallar 
getirmekle birlikte, anılan geçici maddedeki usul-
lere aykırı davranılması ve/veya bu uygulamadan 
dolayı sonradan ortaya çıkabilecek mağduriyet-
lerin giderilmesi amacıyla sicilden terkin edilmiş 
şirket ve kooperatiflerin ihyasına da (yeniden tes-
ciline de) imkan tanımıştır. Bu kapsamda, TTK’nın 
geçici 7. maddesinin onbeşinci fıkrasında, “Ticaret 
sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin 
alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı 
sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren 
beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya 
kooperatifin ihyasını isteyebilir.” hükmüne yer ve-
rilmiştir. Söz konusu hükme istinaden anılan mad-
de kapsamında sicilden resen terkin olan birçok 
şirket tarafından ihya davası açılmıştır. 

İşte bu çalışmada, Yargıtay’ın konuya ilişkin 
kararları da dikkate alınarak, TTK’nın geçici 7. 
maddesi uyarınca ticaret sicilinden resen terkin 
edilen şirket ve kooperatiflerin yeniden ihyası hu-
susu tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendiril-
miştir. 

1. GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINA GİREN ŞİRKET 
VE KOOPERATİFLER 

TTK’nın geçici 7. maddesinin birinci fıkrasında, 
01.07.2015 tarihine kadar anılan fıkradaki halleri 
tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited 
şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret si-
cilinden kayıtlarının silinmesinin, ilgili kanunlardaki 
tasfiye usulüne uyulmaksızın söz konusu madde 
uyarınca yapılması öngörülmüştür. Mezkûr madde 
kapsamında olan şirket ve kooperatifler ise şun-
lardır: 

- 24.06.1995 tarihli ve 559 sayılı KHK gereğin-
ce, sermayelerini anılan KHK ile öngörülen tutar-
lara çıkarmamış anonim ve limited şirketler (Ser-
mayelerini 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL’ye 
çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL’ye çıkar-
mayan limited şirketler).

- 01.07.2015 tarihine kadar münfesih olan ano-
nim ve limited şirketler. 

- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu3 hükümleri-
ne göre herhangi bir nedenle dağılmış olan koo-
peratifler.

- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla 
ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan 
anonim şirketler ile kooperatifler.

- TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten 
(01.07.2012’den) önce tasfiye işlemlerine başlanıl-
mış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniy-
le ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel 
kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden ter-
kin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.

Yukarıda yer verilen hallerin en az birini taşı-
yan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler, 
söz konusu maddede öngörülen esaslar çerçeve-
sinde4 tasfiye ve terkin edilmişlerdir. Ancak, tekrar 
belirtmek gerekirse, anılan maddenin uygulanma 
süresi 01.07.2015 tarihi itibariyle dolmuştur. 

1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 10.05.1969 tarihli ve 13195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

4 Geçici 7. maddede yer alan esaslar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; anılan maddede, davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan 
şirket veya kooperatiflere mezkûr madde hükümlerinin uygulanmayacağı, kapsam dâhilindeki şirket ve kooperatiflerin ticaret sicilindeki kayıtlı son 
adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere bir ihtar yollanacağı, yapılacak ihtarın ilan edilmek 
üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün gönderileceği, ilanın, ihtarın ulaşmadığı durumlarda, ilan tarihinden itibaren otuzuncu günün 
akşamı itibarıyla 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçeceği, ayrıca anılan ilanın, bildirici niteliği haiz olarak ilgili 
ticaret ve sanayi odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasının internet sitesinde aynen yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.
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2. GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA AÇILABİLE-
CEK İHYA DAVASININ ESASLARI

TTK’nın geçici 7. maddesinin onbeşinci fıkra-
sında, ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya 
kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bu-
lunanların haklı sebeplere dayanarak silinme tari-
hinden itibaren 5 yıl içinde mahkemeye başvura-
rak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebileceği 
hükme bağlanmıştır. Bu hüküm bağlamında, ihya 
davasına ilişkin esaslar aşağıda sistematik olarak 
ele alınmıştır. 

2.1. İhya Davasının Konusu

İhya davasının konusu, TTK’nın geçici 7. mad-
desi uyarınca ticaret sicilinden kaydı silinen (terkin 
olunan) anonim veya limited şirketlerin ya da ko-
operatiflerin ihyasıdır. Türk Dil Kurumunun Güncel 
Türkçe Sözlüğünde5 ihya, “yeniden canlandırma, 
diriltme” şeklinde tarif edilmiştir. Mahkeme tara-
fından ihya kararı verilmesi halinde terkin olun-
manın hukuki sonuçları ortadan kalkar, bir başka 
deyişle şirket veya kooperatif tüzel kişiliğini yeni-
den kazanır. İfade etmek gerekir ki, mahkemenin 
açık bir kararı olmadıkça, terkin olunan bir şirket 
ya da kooperatif herhangi bir makam veya merci-
in işlem yahut kararıyla ihya edilemez.

Bilindiği üzere, TTK’nın 547. maddesinde6 şir-
ketlerde ek tasfiye özel olarak düzenlenmiştir. 
Ancak, yukarıda yer verilen hükümde “ek tasfiye” 
değil, “ihya” ibaresi kullanılmış, ayrıca söz konusu 
547. maddeye herhangi bir atıfta bulunulmamıştır. 
Bu durumda mahkemeler, dava dosyasıyla (tasfi-
yeyle) sınırlı olmak üzere geçici tedbir niteliğinde 
ihya kararı verebileceği gibi, devamlı surette ve 
kalıcı olmak üzere şirket ya da kooperatifin ihya-
sına da karar verebilecektir. Yüksek Yargının bu 
konudaki ölçütü ise geçici 7. maddede yer alan 
usule aykırı davranılıp davranılmadığıdır. Konuya 
ilişkin yargı kararları incelendiğinde, Yüksek Yargı-
nın görüşünün terkin işleminin anılan maddedeki 
usule uyulmadan yapılması halinde, ilgili şirket ya 
da kooperatif hakkında ek tasfiye kararı değil, de-
vamlı surette geçerli olmak üzere bunların ihyası-
na karar verilmesi şeklinde olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında, ihya kararının tasfiyeyle ve 
dolayısıyla dava dosyasıyla sınırlı olmak üzere 
verilmesi halinde, kazanılan tüzel kişilik devamlı 
surette olmayacaktır. Bu halde, TTK’nın 547. mad-
desine göre hareket edilmesi, gerekli işlemleri 
yapmak üzere tasfiye memuru atanması ve dava 
konusu işlemlerin tamamlanması, sonrasında da 
şirket veya kooperatifin tekrardan ticaret sicilin-
den silinmesi gerekir. Esasen bu yönde verilen bir 
kararla, yeni bir hukuki durum meydana getirilmiş 
olmamakta, tasfiye sırasında eksik bırakılan veya 
gereği gibi yapılmayan işlemler tamamlanmış ol-
maktadır.

2.2. İhya Davasını Açmaya Yetkili Olanlar

TTK’nın geçici 7/15. maddesinde, ticaret sici-
linden kaydı silinen şirket veya kooperatiflerin 
ihyası için dava açabilecekler, bunların “alacaklı-
ları” ile “hukuki menfaatleri bulunanlar” şeklinde 
ifade edilmiştir. Hukuki menfaatleri bulunanlar 
ibaresi, alacaklıları da kapsamakla birlikte, kanun 
koyucu dava açabilecekler arasında “alacaklıları” 
özel olarak saymıştır. O halde, şirket ya da koo-
peratifin ihyası için alacaklılar yanında bu işlemde 
hukuki menfaati bulunanlar da dava açabilecektir. 
İhya davası açmada hukuki menfaati bulunanla-
rın başında ise terkin edilmiş şirketin/kooperatifin 
ortakları, bunların en son yönetim organı üyeleri 
(anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu 
üyeleri, limited şirketlerde müdürler) ve tasfiye 
memurları gelmektedir.

Öte yandan, geçici 7. maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca, davacı veya davalı sıfatıyla devam eden 
davaları bulunan şirket veya kooperatifler hakkın-
da anılan madde hükümlerinin uygulanmaması 
gerekmekle birlikte, bu şarta aykırı davranılarak 
terkin işleminin yapılması halinde derdest dava-
nın tarafları da ihya davası açabilecektir. Şirket 
veya kooperatif sicilden silindikten sonra bunlar 
aleyhine açılan davalar kapsamında da şirketin/
kooperatifin ihyasının istenebilmesi mümkün-
dür.7 Zira söz konusu kişilerin dava açmada hukuki 
menfaatleri bulunmaktadır. Nitekim tüzel kişiliği 
haiz olan şirket ve kooperatifler, medeni haklar-
dan istifade (hak) ehliyetine sahiptir, bu nedenle 
taraf ehliyetini de haizdirler. Bunların taraf olduğu 

5 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a6609814f11b8.11068502 (Erişim-07.02.2018).

6 TTK’nın 547. maddesi; “(1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu  anlaşılırsa, son tasfiye memurla-
rı,  yönetim kurulu  üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret  mahkemesinden, bu ek işlemler sonuç-
landırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. (2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden 
tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve 
ilan ettirir.” şeklindedir.

7 Dava, şirketin terkini sonrasında açılmış olsa bile söz konusu davanın görülebilmesi için şirketin ihyasının istenebileceğine ilişkin Yargıtay 11. H.D.’nin 
25.01.2017 tarihli ve E.2016/14991, K.2017/481 sayılı kararına bakınız.
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bir dava devam ederken, tüzel kişiliklerinin sona 
ermesi halinde, o şirket ya da kooperatifin taraf 
ehliyeti de son bulmaktadır. Bu nedenle, davaya 
eski tüzel kişiye karşı veya onun tarafından de-
vam edilmesine (davanın görülebilmesine) imkan 
bulunmamaktadır. Tek çıkış yolu ise şirketin/koo-
peratifin ihyasının talep edilmesidir.

Son olarak belirtelim ki, sicilden kaydı silinen 
şirketin/kooperatifin davada taraf ehliyeti olama-
yacağı için ihya davası şirket tarafından açılamaz. 
Açılması halinde ise şirketin aktif dava ehliyetinin 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi 
gerekir.8

2.3. Davanın Haklı Sebebe Dayanması

Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya ko-
operatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulu-
nanlar, ancak haklı sebeplere dayanmaları halin-
de ihya davası açabilirler. Keza bir tüzel kişiliğin 
son bulması hukuki bir muamele olup, bu işlem 
bir hataya dayalı olduğu takdirde gerçek anlam-
da bir tasfiye ve terkinden söz edilemez. Ancak 
davacılar tarafından haklı bir sebebin ortaya ko-
nulamaması halinde davanın reddi gerekir.9 Bu-
nunla birlikte, ne geçici 7. maddede ne de madde 
gerekçesinde haklı sebeplerin neler olabileceği 
açıklanmamıştır. Bu durumda “haklı sebep” ibare-
sinden ne anlaşılması gerektiği, her somut olayın 
özelliğine göre yargı makamlarınca verilen karar-
lar çerçevesinde şekillenecektir. Yüksek Yargının 
kararları dikkate alındığında, ihya davası açılma-
sında haklı sebep olabilecek bazı önemli hususlar 
aşağıda açıklanmıştır:

2.3.1. Şirketin/Kooperatifin Davacı veya Da-
valı Sıfatıyla Devam Eden Davasının Bulun-
ması

Bir önceki bölümde açıklandığı üzere, TTK’nın 
geçici 7/2. maddesinde, “Davacı veya davalı sı-
fatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya 

kooperatiflere bu madde hükümleri uygulanmaz.” 
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, anı-
lan maddede öngörülen şartlar mevcut olsa bile 
derdest davası bulunan şirket ve kooperatiflerin 
resen ticaret sicilinden silinmemesi gerekmekte-
dir. Buna rağmen şirket ya da kooperatif hakkında 
terkin işlemi uygulanmışsa, bu sebebe dayanıla-
rak şirketin/kooperatifin ihyası istenebilecektir. 
Zira terkin işlemi sebebiyle tüzel kişilik kaybedil-
mekte ve buna bağlı olarak davada taraf sıfatı 
sona ermektedir.

Bu çerçevede, yargı makamlarınca, derdest 
davası olmasına karşın ticaret sicilinden terkin 
edilen şirketlerle ilgili ihya kararı verilmektedir. 
Örneğin bir davada; davacı vekili, davalı şirket ça-
lışanı ...’ın 12.08.1994 tarihinde geçirdiği iş kazası 
sonucu vefatı nedeniyle bakiye alacak için ... 4. 
İş Mahkemesinin 2006/567 Esas sayılı dosyası ile 
dava açıldığını, şirketin 31.07.2013 tarihinde resen 
sicilden terkin edildiğini belirterek, davalı şirketin 
ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Mahkemece, … Limited Şirketinin ... 4. İş Mahke-
mesinin 2006/567 Esas sayılı dosyası yönünden 
geçerli olmak üzere şirketin ihyasına karar ver-
miştir. Söz konusu karar da Yargıtay tarafından 
onanmıştır.10

2.3.2. Şirkete/Kooperatife ve Bunları Temsile 
Yetkili Kişilere Usulü Dairesinde İhtarın Gön-
derilmemesi

TTK’nın geçici 7/4-a maddesinde, kapsam 
dâhilindeki şirket ve kooperatiflerin ticaret sici-
lindeki kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına 
göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yet-
kilendirilmiş kişilere bir ihtar yollanacağı, yapıla-
cak ihtarın, ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün gönderileceği, ila-
nın, ihtarın ulaşmadığı durumlarda, ilan tarihinden 
itibaren otuzuncu günün akşamı itibarıyla, 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapıl-
mış tebligat yerine geçeceği, ayrıca anılan ilanın, 

8 Yargıtay 11. H.D.’nin 11.04.2016 tarihli ve E.2016/2270, K.2016/3946 sayılı kararı.

9 TTK’nın geçici 7/15. maddesine istinaden açılan ihya davasında davacı, şirkette en son 30.01.2009 tarihinde genel kurul toplantısı yapıldığını, daha 
sonrasında genel kurulun toplanmadığını, son olarak geçen ay toplantı yapmak için hazırlıklara başlandığını, ancak şirketin kaydının TTK’nın geçici 7. 
maddesi uyarınca 24.10.2014 tarihinde res’en silindiğinin öğrenildiğini, dava dışı şirketin ticari faaliyetlerine devam ettiğini ileri sürerek, şirketin ihya-
sına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, şirketin sicilden silinmesinin dayanağının 6102 sayılı TTK’nın geçici 7/1-d maddesi olduğu, 
sebebi ne olursa olsun son beş yıla ait olağan genel kurul toplantılarını yapamayan kooperatiflerin ve anonim şirketlerin tasfiyeleri ve sicil kayıtlarının 
silinmesinin bu maddeye göre yapılacağı, TTK hükümleri doğrultusunda zamanında olağan genel kurul toplantılarını yapmayan ve ticaret sicil müdür-
lüğü tarafından yapılan ihtara da uymayan anonim şirketin mahkeme kararıyla yeniden faaliyete geçmesinin geçici 7. maddenin uygulama amacına 
uygun düşmeyeceği, aksi durumun geçici 7. maddenin uygulama imkanını ortadan kaldıracağı, davada geçici 7. maddedeki şirketin ihyasını talep etme 
şartları oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.05.2016 tarihli ve E.2016/5398, 
K.2016/5540 sayılı kararıyla onanmıştır. 

10 Yargıtay 11. H.D.’nin 10.04.2017 tarihli ve E.2017/1238, K.2017/2025 sayılı kararı. Benzer kararlar için bakınız: Yargıtay 11. H.D.’nin 18.09.2017 tarihli ve 
E.2017/3041, K.2017/4471 sayılı; 12.09.2017 tarihli ve E.2017/2543, K.2017/4266 sayılı; 11.09.2017 tarihli ve E.2017/2460, K.2017/4223 sayılı; 19.12.2016 
tarihli ve E.2016/14077, K.2016/9683 sayılı; 24.10.2016 tarihli ve E.2016/9615, K.2016/8361 sayılı; 02.03.2016 tarihli ve E.2016/1852, K.2016/2347 sayılı 
kararları.
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bildirici niteliği haiz olarak ilgili ticaret ve sanayi 
odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret oda-
sının internet sitesinde aynen yayımlanacağı; yine 
aynı maddenin onbirinci fıkrasında, dördüncü fık-
ra uyarınca yapılan ihtar ve ilana rağmen, süresi 
içinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu 
bildirmeyen yahut durumunu kanuna uygun hâle 
getirmeyen veya faaliyette bulunduğunu adres ve 
kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket ve koopera-
tiflerin unvanının ticaret sicilinden resen silinece-
ği, resen unvanı silinen şirket ve kooperatiflerin 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilgili odanın inter-
net sitesinde ilan edileceği hükme bağlanmıştır. 

Yargıtay, anılan hükümdeki usule uygun dav-
ranılmaması ve bu bağlamda, terkin olunan şir-
kete/kooperatife ve/veya bunların temsilcilerine 
terkin öncesinde tebligat yapılmaksızın (ihtarda 
bulunulmaksızın), sadece ve doğrudan Türkiye Ti-
caret Sicili Gazetesinde ilanen tebligat yapılmasıy-
la yetinilmesi ve dolayısıyla hükümde öngörülen 
tebligat şartlarının yerine getirilmemesi halinde 
bu durumu dava için haklı sebep olarak kabul et-
mekte ve tasfiyeyle sınırlı olmaksızın şirketin/ko-
operatifin ihyasına kararı verilmesini istemekte-
dir.11 Öte yandan, Yargıtay’ın bir kararında, şirkete 
ve şirket ortaklarına gönderilen yazıda infisah se-
bebinin farklı gösterilmesi ve şirketin infisahı için 
gösterilen sebeplerin TTK’nın geçici 7. maddesine 
uygun olmaması nedeniyle şirketin sürekli olarak 
ihyasına karar verilmesine hükmedildiğini belirte-
lim.12

2.3.3. Terkin Olunan Şirket ya da Kooperatifin 
Üzerine Kayıtlı Taşınmaz veya Araçların Bu-
lunması

TTK’nın geçici 7. maddesi gereğince, şirkete/
kooperatife ve bunların yetkili organlarına ya-
pılan ihtar ve ilana rağmen, süresi içinde cevap 
vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen 
yahut durumunu kanuna uygun hâle getirmeyen 
veya faaliyette bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla 
birlikte bildirmeyen şirket ve kooperatiflerin un-
vanı ticaret sicilinden resen silinmiştir ve ticaret 
sicili gazetesinde ilan edilmiştir. Ancak, bu şekil-
de terkin edilen şirketlerin/kooperatiflerin varsa 
malvarlıkları mevcut statüsünde kalmaya devam 
etmiştir. Zikredilen maddenin onbeşinci fıkrasında 

ise tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya 
kooperatiflerin ortaya çıkabilecek malvarlığının, 
unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren 10 
yıl sonra Hazineye intikal edeceği hükme bağlan-
mıştır.

İşte bu durumdaki şirketlerin/kooperatiflerin 
sicilden silinmesiyle birlikte bunların üzerine ka-
yıtlı taşınmazlar, araçlar ve benzeri mallarla ilgili 
işlem yapmak ve tasarrufta bulunmak mümkün 
olamamıştır. Mezkûr malların satılması, devri veya 
bunlara ilişkin başka bir işlemin (örneğin araçların 
hurdaya ayrılması) yapılabilmesi için şirket hak-
kında mahkeme tarafından ihya kararı verilmesi 
gerekmektedir. Bu gerekçeyle ihya davası açıldı-
ğında mahkemeler taleple sınırlı olmak üzere ihya 
kararı vermekte ve gerekli işlemlerin yapılması 
için şirkete/kooperatife tasfiye memuru atamak-
tadır.13

2.3.4. Haklı Sebep Olarak Kabul Edilebilecek 
Diğer Nedenler

Yukarıda sayılanlar dışında haklı sebep olarak 
başka nedenler de ortaya konulabilecektir. Örne-
ğin konu, bir Yargıtay kararı14 kapsamında incelen-
diğinde;

Davacı, 2003 yılına kadar Ticaret Sicil Memur-
luğuna sicil kayıtlarını yaptırdıklarını, daha son-
rada sürekli ve düzenli olarak olağan ve olağa-
nüstü genel kurullarını kanunun emrettiği şekilde 
yaptıklarını, ancak tescillerini yaptıramadıklarını, 
17.01.2014 tarihinde kooperatifin terkinine ilişkin 
yazının kendilerine tebliğ edildiğini, .....’nun ken-
dilerine herhangi bir bildirim yapmadan ve süre 
tanımadan sicil kayıtlarını resen sildiğini ileri sü-
rerek terkin işleminin iptali ile sicil kayıtlarının ye-
nilenmesini talep etmiştir. Mahkeme, kooperatife 
TTK’nın geçici 7. maddesi kapsamında olduğuna 
ilişkin ihtar yapıldığını, ihtarın 29.07.2013 tarih, 
8373 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandı-
ğını, ilan tarihinden iki ay içerisinde münfesih se-
beplerinin ortadan kalktığını, ispat edici belgelerin 
Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmediği gerekçesiy-
le davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay ise 
söz konusu ilk derece mahkemesi kararını; “6102 
sayılı TTK’nın geçici 7/1-d maddesi ile aralıksız 
son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları 
yapılamayan anonim şirketler ile kooperatiflerin 

11 Yargıtay 11. H.D.’nin 18.09.2017 tarihli ve E.2017/3041, K.2017/4471 sayılı; 11.09.2017 tarihli ve E.2017/2655, K.2017/4183 sayılı; 25.01.2017 tarihli ve 
E.2016/14571, K.2017/504 sayılı; 24.10.2016 tarihli ve E.2016/11645, K.2016/8324 sayılı; 10.10.2016 tarihli ve E.2016/10290, K.2016/7954 sayılı kararları. 

12 Yargıtay 11. H.D.’nin 25.10.2016 tarihli ve E.2016/2389, K.2016/8405 sayılı kararı.

13 Yargıtay 11. H.D.’nin 15.05.2017 tarihli ve E.2015/15795, K.2017/2913 sayılı; 10.04.2017 tarihli ve E.2017/1310, K. 2017/2024 sayılı kararları.

14 Yargıtay 23. H.D.’nin 22.02.2016 tarihli ve E.2015/4732, K.2016/1015 sayılı kararı. 
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tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silin-
mesinin bu madde uyarınca yapılacağı öngörül-
müştür. Davalı memurlukça, davacı kooperatifin 
sicil kaydının belirtilen hükme dayanarak terkin 
edildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, dosya kapsa-
mındaki delillerden davacı kooperatifin olağan 
genel kurul toplantılarının bakanlık temsilcisi hu-
zuruyla yaptığı anlaşılmaktadır. Somut olayda ise, 
genel kurul toplantıları yerine getirilmekle beraber 
toplantı tutanaklarının Ticaret Sicili Müdürlüğüne 
ibraz ve tescil ettirilmediği ortadadır. İzah edilen 
bu durum davacı kooperatifin sicilden terkini için 
gerekli şartları sağlamamaktadır. Bu itibarla, da-
vanın kabulü yerine reddine karar verilmesi doğru 
olmamıştır.” gerekçesiyle bozmuştur. 

2.4. Dava Açma Süresi

TTK’nın geçici 7/15. maddesinde, ticaret sicilin-
den kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacak-
lıları ile hukuki menfaatleri bulunanların, silinme 
tarihinden itibaren 5 yıl içinde şirket veya koope-
ratifin ihyasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır. 
Söz konusu 5 yıllık süre, hak düşürücü süredir. Bu 
süre dolduktan sonra haklı bir sebep bulunsa dahi 
ilgililer artık ihya davası açamayacaktır. 

Öncelikle, geçici 7. maddenin hangi tarihler 
arasında uygulandığını açıklayalım. Mezkûr mad-
de, TTK’nın kabul edildiği ilk halinde yer almayıp, 
bu Kanuna 6335 sayılı Kanunla eklenmiştir. Mad-
dede, şirket ve kooperatiflerin hızlı tasfiyesi ve 
terkini, TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde yapılması öngörülmüştü. Bahsi geçen 
Kanunun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği 
dikkate alındığında, öngörülen süre 01.07.2014 ta-
rihi itibariyle dolmuştu. Ancak, 6552 sayılı Kanun-
la15 hükümde geçen “yürürlük tarihinden itibaren 
iki yıl içinde” ibareleri “1/7/2015 tarihine kadar” 
şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, anılan mad-
denin uygulama süresi bir yıl daha uzatılmıştır. 

Bu halde, şirket ve kooperatiflerin hızlı tasfiye 
ve terkinini öngören TTK’nın geçici 15. maddesi, 
01.07.2012-01.07.2015 tarihleri arasında olmak 
üzere üç yıl süreyle uygulanmıştır. Dolayısıyla, 
şartları taşıyan şirket veya kooperatiflerin sicilden 
silinme işlemleri, bu tarihler arasında yapılmıştır. 

Ancak, 5 yıllık hak düşürücü sürenin başlangıcı, 
uygulamanın bittiği 01.07.2015 tarihi değil, şirket 
veya kooperatifin ticaret sicilinden silindiği ta-
rih olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak da, 5 
yıllık hak düşürücü sürenin, her bir şirket ve ko-
operatif için ayrı ayrı olmak üzere terkin edilme 
tarihi dikkate alınarak hesaplanması gerekir. Ör-
neğin, 30.09.2013 tarihinde terkin edilen bir şir-
ket için ihya davası açılma süresi 30.09.2018 ta-
rihinde dolarken, uygulamanın en son günü olan 
01.07.2015 tarihinde silinen bir şirket için ise bu 
süre 01.07.2020’dir.   

2.5. Davada Husumet

TTK’nın geçici 7. maddesi uyarınca terkin edi-
len şirket ve kooperatiflerin ihyası için açılacak 
davalarda husumet, sadece terkin işlemini yapan 
ticaret sicili müdürlüğüne yöneltilir. Nitekim husu-
metin sicil müdürlüğüne yöneltilmesi gerekli ve 
yeterlidir.

Bunun yanında, söz konusu davada terkin 
edilmiş olan şirket ya da kooperatife veya bun-
ların en son yönetim organı üyelerine, tasfiye 
memurlarına yahut ticari temsilcilerine husumet 
yöneltilmez. Yöneltilmesi halinde ise pasif husu-
met ehliyeti yokluğu nedeniyle davanın reddine 
karar verilir.16 

Diğer taraftan mahkemeler, ticaret sicili mü-
dürlüğü yasal hasım olması sebebiyle verilen ihya 
kararlarında yargılama giderlerini, genellikle 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun17 326. 
maddesi uyarınca davacı üzerinde bırakmaktadır. 
Ancak Yargıtay, eğer ki ticaret sicili müdürlüğü 
terkin işlemini TTK’nın geçici 7. maddesine aykı-
rı olarak yapmışsa, bu durumda davanın açılma-
sına davalı sicil müdürlüğünün sebebiyet verdiği 
gerekçesiyle anılan Kanunun 312/2. maddesinin 
uygulanma koşullarının bulunmadığını ve yargı-
lama giderlerinin davalı (ticaret sicili müdürlüğü) 
üzerinde bırakılmasına hükmetmektedir. Örneğin, 
bir şirket derdest davası olmasına rağmen sicilden 
silinmişse, bu silinme mezkûr maddenin ikinci fık-
rasına aykırı yapıldığı için yargılama giderleri sicil 
müdürlüğüne yüklenmektedir. Ancak, terkin tari-
hinden sonra açılan bir dava için ihya talebinde 
bulunulmuşsa, bu halde yargılama giderleri davalı 

15 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
Kanun, 11.11.2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

16 Yargıtay 11. H.D.’nin 13.09.2017 tarihli ve E.2017/2557, K.2017/4336 sayılı; 11.09.2017 tarihli ve E.2017/2460, K.2017/4223 sayılı; 31.10.2016 tarihli ve 
E.2016/11878, K.2016/8525 sayılı kararları.

17 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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üzerinde bırakılmaktadır.18

2.6. Yetkili ve Görevli Mahkeme

TTK’nın geçici 7. maddesi kapsamında ticaret 
sicilinden terkin edilmiş şirket ve kooperatiflerin 
ihyası için açılacak davalar, zikredilen Kanunun 4. 
maddesi uyarınca ticari dava olduğundan, bu da-
vaların görüleceği mahkeme asliye ticaret mah-
kemesidir. Bu bağlamda, şirket ve kooperatiflerin 
ihyası için açılacak davalar, terkin olunmuş şirket 
ya da kooperatifin sicilden silinmeden önce mer-
kezinin bulunduğu yerde açılır. 

SONUÇ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7. 
maddesi uyarınca, münfesih olmasına veya sayıl-
masına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve li-
mited şirketler ile kooperatifler, ilgili kanunlardaki 
tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiye edilmiş ve 
ticaret sicili kayıtları silinmiştir. Söz konusu uygu-
lama, 01.07.2012-01.07.2015 tarihleri arasında tica-
ret sicili müdürlerince yapılmıştır. Bununla birlikte 
kanun koyucu, şirket ve kooperatiflerin terkininde 
yanlışlık yapılması, buna bağlı olarak mağduriyet-
lerin doğması ve ayrıca tüzel kişiliğin canlandırıl-
masına ihtiyaç duyulması gibi hususları dikkate 
alarak, sicilden silinen şirket ve kooperatiflerin 
ihyasına da imkân sağlamıştır. Bu çerçevede, tica-
ret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin 
alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı 
sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren 
beş yıl içinde asliye ticaret mahkemesine başvu-
rarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilme 
hakkına sahiptir. 

İhya davası, şirket ve kooperatifin alacakları 
ile bunların ortakları, yönetim organı üyeleri, tas-
fiye memurları gibi davanın açılmasında hukuki 
menfaati bulunanlar tarafından açılabilir. Ayrıca, 
bir şirket ve kooperatifin derdest bir davası ol-
masına rağmen sicilden silinmesi durumunda ilgili 
davanın davacı/davalıları da ihya davasını açabilir. 
Haklı sebeplerin neler olabileceği TTK’da sayılma-
makla birlikte, Yargıtay tarafından şirketin/koo-
peratifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden 
davasının bulunması, şirkete/kooperatife ve bun-
ları temsile yetkili kişilere usulü dairesinde ihtarın 
gönderilmemiş olması, terkin olunan şirket ya da 
kooperatifin üzerine kayıtlı taşınmaz veya araç-
ların bulunması gibi durumlar haklı sebep olarak 
kabul edilmektedir. 

İhya davasında husumet ticaret sicili müdür-
lüğüne yöneltilir; ancak bu dava şirket/kooperatif 
tüzel kişiliği ile bunların yönetim organı üyeleri, 
tasfiye memurları ya da temsilcileri hasım olarak 
gösterilmez. Aksi takdirde, bunlar açısından dava 
pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle redde-
dilir. İhya davasının açılma süresi, şirket veya ko-
operatifin ticaret sicilinden terkin edildiği tarihten 
itibaren beş yıldır. Mahkemeler, hak düşürücü ni-
telikte olan bu süreye uyulup uyulmadığını resen 
dikkate alır.  VSD
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I. GELİRE GİREN KAZANÇ VE İRATLAR 

Gelir vergisine tabi kazanç ve iratlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Ticari kazançlar,

2. Zirai kazançlar,

3. Ücretler,

4. Serbest meslek kazançları,

5. Gayrimenkul sermaye iratları,

6. Menkul sermaye iratları,

7. Diğer kazanç ve iratlar

Kazanç ve iratların gelir vergisine tabi olabilmesi için bu kazanç ve iratların yukarıda sayılan yedi gelir 
unsurundan herhangi birisine girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde elde edilen kazançlar ve iratları gelir 
vergisine tabi tutmak mümkün değildir.

Örneğin kumardan elde edilen gelirler, her türlü şans ve talih oyunlarından elde edilen gelirler bu sa-
yılan yedi gelir unsuruna girmediğinden, gelir vergisine tabi tutmak söz konusu değildir. 

Gelir vergisi uygulamasında;     

Kazanç: Emeğin daha yoğun olduğu faaliyetler sonucunda edilen gelirlere kazanç,

İrat : Emekten ziyade sahip olunan nakdi veya ayni sermaye karşılığında elde edilen gelirlere irat,

denilir.

Muafiyet: Mükellefin kendisinin vergi dışında bırakılmasını yani, vergiye tabi olmaması,

İstisna: Kazanç veya iradın belli bir tutarının vergiye tabi tutulmamasını,

ifade eder.

II.   KAZANÇ VE İRATLARA İLİŞKİN İSTİSNALAR

Aşağıda belirtilen kazanç ve iratlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

1. Ücret İstisnası (Md. 16):

Yabancı elçilik ve konsoloslukların diplomat muaflığı kapsamına girmeyen memurları ile hizmetlilerinin 
yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak koşulu ile gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2. Serbest Meslek Kazanç İstisnası (Md. 18): 

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunla-
rın kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, bilgisayar yazılımı, 
röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerin gazete, 
dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanmak veya kitap, CD, disket, re-
sim heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını 
devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisine tabi değildir.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerde değerlendirilmesi karşılığında alınan bedeller de 
istisna kapsamında gelir vergisine tabi değildir.
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Yukarıda belirtilen kazançların arızi olarak elde edilmesi halinde de elde edilen kazançlar gelir vergi-
sinden istisna edilecektir. 

Belirtilen bu serbest meslek kazanç istisnasının, GVK.’nun 94 üncü maddesi kapsamında bu kazançlar 
üzerinden kesinti suretiyle ödenecek gelir vergisine etkisi olmayacaktır.

ÖRNEK: Müellif yazdığı kitaplarından birinin basım ve dağıtım hakkını üç yıl süreyle (Z) basım evine 
6.500.000.- TL karşılığında vermiştir.

Müellifin bu eseri karşılığı elde ettiği gelirin tamamı gelir vergiden istisna edilmiş olmasına rağmen, 
basım evi telif ödemesini yaparken GVK. Md.94’e göre %17 oranında (6.500.000.-x %17)= 1.105.000.-TL 
gelir vergisi kesintisi yapmak ve vergi dairesine ödemek zorundadır.

Müellifin KDV mükellefiyetinin olmaması durumunda basım evi ayrıca, yaptığı ödeme üzerinden so-
rumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp vergi dairesine ödeyecektir. 

Eser sahibinin geliri vergiden istisna edildiğinden GVK.’nun 86 ıncı maddesinde yer alan hüküm gere-
ğince yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceği gibi varsa başka gelirleri nedeniyle vermesi gereken 
yıllık gelir vergisi beyannamesine de bu gelirlerini dahil etmeyecektir.     

3. PTT Acentalarında Kazanç İstisnası (Mük. Md.18):

PTT acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi değildir.

PTT acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlara uygulanan istisnanın, GVK.’nun 94 üncü maddesi 
kapsamında bu kazançlar üzerinden kesinti yolu ile ödenecek vergiye etkisi yoktur. Yani bu kazancı öde-
yen PTT Genel Müdürlüğü bu ödeme üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaktır.

4. Eğitim Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (Md. 20):

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel 
okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edil-
miştir.

İstisna okul işletmelerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, faaliyete geçtikleri yıldan itibaren ve sa-
dece okul işletmesinden elde edilen gelirlere uygulanır.

Bu işletmelerin devri halinde, devir alan bu istisnadan kalan süre ile sınırlı olarak yararlanır.

ÖRNEK 1: 2014 yılında faaliyete geçen ana okulu işletmesinden elde edilen kazançlar 2014, 2015, 2016, 
2017 ve 2018 dönemlerinde gelir vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle 2017 yılında bu faaliyetten 
elde edilmiş gelirler vergiden istisna edildiği için beyanname verilmeyecek, başka gelirler nedeniyle veri-
lecek beyannamelere ise bu gelirler dahil edilmeyecektir. 2019 ve daha sonraki yıllarda elde edilen eğitim 
öğretim kazançları gelir vergisine tabi tutulacak.

ÖRNEK 2: Yukarıda belirtilen ve 2014 yılında faaliyete geçen ana okulu 01.06.2017 tarihinde bir üçüncü 
kişiye devredilmesi halinde,

a.Devreden Ocak - Mayıs 2017 kıst dönem kazancı,

b.Devralan Haziran - Aralık 2017 kıst dönem kazancı ile 2018 yılı dönem kazancı,

için istisnadan yararlanabilecektir.

ÖRNEK 3: 2014 yılında faaliyete geçen orta öğretim özel okulunun işletilmesinden 2017     yılında 
70.000.- TL ticari kazanç elde eden kişi aynı dönemde market işletmeciliğinden dolayı da 215.000.-TL 
ticari kazanç elde etmiştir.

2014 yılında faaliyete geçen orta öğretim özel okul işletmesinden 2017 yılında elde  edilen kazanç-
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lar (ki bu kazançlar 2018 dönemi sonuna kadar) gelir vergisinden istisna olduğundan bu kazanç beyan 
edilmeyecek, sadece market işletmeciliğinden elde edilen 215.000.-TL ticari kazanç beyan edilecek ve 
market gelirleri üzerinden ödenen geçici vergi ise mahsup edilecektir. 

5. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (Md. 21):

Binalarını mesken olarak kiraya verenler 2017 yılında elde ettikleri kira hasılatın 3.900.- TL’si vergiden 
istisnadır.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan edenler ile istisna haddinin üzerinde 
hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri 
ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye  iradı ile diğer kazanç ve iratların gayrisafi tutarının 
toplamı -(Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü gelir dilimindeki ücretliler için belirtilen 
tutarı) 110.000.- TL aşanlar bu istisnadan yararlanamazlar.

Ayrıca istisna tutarından fazla gelir elde edenlerin beyanname vermemeleri veya eksik beyanda bu-
lunmalar halinde de bu istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

ÖRNEK 1: 2017 yılında mesken kirası olarak 23.900.-TL kira geliri elde edilmiş ve %15 götürü gider 
seçilmiş olan durumda beyan aşağıdaki gibi olur.     

- Kira Geliri       23.900.- TL

- İstisna      ( 3.900.-)TL 

- Kalan       20.000.- TL

- %15 Götürü Gider        (3.000.-)TL

- Matrah        17.000.- TL

- Gelir vergisi          2.750.- TL

ÖRNEK 2: 2017 yılında 20.500.- TL ticari kazanç ile 3.500.- TL mesken kirası elde eden tüccar (X)  %15 
götürü gider seçilmiş olduğu durumda beyan aşağıdaki gibi olur. 

- Ticari Kazanç       20.500.- TL

- Kira Geliri *         3.500.- TL

- Toplam      24.000.- TL

- %15 Götürü Gider     (     525.-)TL    (3.500.- x %15)
- Matrah       23.475.- TL

- Gelir vergisi        4.045.- TL

(*)Ticari kazancın varlığı nedeniyle G.M.S.İ.istisnası uygulanmaz.

ÖRNEK 3: Tek işverenden 2017 yılında 98.250.- TL ücret geliri elde eden bir hizmet erbabı bu dönemde 
15.000.- TL mesken kirası ile bankalardaki vadeli mevduatları nedeniyle toplam 19.250.- TL faiz ( menkul 
sermaye iradı) elde etmiştir. Alınan ücret ile menkul sermaye iratları üzerinden yıl içinde gelir vergisi 
kesintisi yapılmıştır.

Bu mükellefin beyana tabi olmayan ücret ve menkul sermaye iradı toplamı (98.250.- + 19.250.- )= 
117.500.- TL yasa belirtilen 110.000.- TL aşmış olması nedeniyle, mesken kirasına tanınan istisnadan ya-
rarlanamayacak ve beyanı aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Kira Geliri        15.000.- TL

- %15 Götürü Gider       (2.250.-) TL    (15.000.- x %15) 

- Matrah       12.750.- TL

- Gelir Vergisi       1.912.50 TL
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ÖRNEK 4: 2017 yılında 3.920.- TL mesken kirası elde eden ve bir kamu kurumunda  (Yıllık ücret geli-
rinin brüt tutarı 42.100.-TL) çalışan kişinin bu kira gelirini beyan  etmemiş olduğu tespit edilmesi üzerine 
idare vergiyi aşağıdaki gibi tarh eder ve bu tarhiyat sırasında beyanname verilmediği nedenle 3.900.-TL 
istisna uygulamaz. 

- Kira Geliri        3.920.- TL

- %15 Götürü Gider       (588.-) TL 
   (3.920.- x %15) 

- Matrah         3.332.- TL

- Gelir Vergisi        499,80 TL

- Vergi Ziyaı Cezası       499,80 TL

Gayrimenkul sermaye iradı beyanında götürü gider tercih edenler iki yıl bu tercihlerini değiştirmeleri 
mümkün olmayacaktır. Bu hükmün tersini ele aldığımızda gerçek usulü seçenler bu usulden ertesi yıl 
vazgeçmeleri mümkün bulunmaktadır.

Gerçek giderin seçilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

a. Kiraya verilen konutlarda önce istisna uygulanır ve gerçek giderlerin istisnaya isabet eden kısmı 
indirimde dikkate alınmaz.

b. Kısmen kiraya verilen gayrimenkuller için yapılan gerçek giderlerin kiraya verilen kısma isabet eden 
kısmı indirimde dikkate alınır.

c. Kiraya verilen mal ve haklar için sarf edilen borçların faizleri gider olarak indirilir.

d. Konut olarak kiraya verilen sadece bir (daire/evin)’in iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap 
bedelinin %5’i tutarında bir indirim yapılabilir.

e. Konutlarını kiraya verenler ödemiş oldukları konut kirasını aldıkları konut kirasından indirebilirler. 
İndirilemeyen konut kirası daha sonraki yıl kiralarından indirilmesi mümkün değildir.

f. GVK.’nun 74 üncü maddesinde yazılı diğer giderler belgeye bağlanarak indirilebilir.

Gayrimenkul sermaye iradında vergiyi doğuran olay kiranın tahsil edilmesine bağlıdır. Kira hangi yıla 
ilişkin olursa olsun tahsil edildiği dönemde vergiye tabi tutulur. Kiranın hiç tahsil edilmediği yılların gerçek 
giderleri veya götürü gider tutarları dikkate alınması söz konusu değildir. Ayrıca mesken kiralarına tanınan 
istisna gelirin vergiye tabi tutulduğu yıl için bir kere uygulanır.

Kiranın birkaç yılının peşin tahsil edilmesi halinde, peşin tahsil edilen kira ilgili yıllar içinde beyan edilir. 
Ancak ölüm ve memleketi terk hallerinde peşin tahsil edilen kira gelirleri ölümün veya memleketin terk 
edildiği yılın geliri sayılarak vergiye tabi tutulur.

Gayrimenkul sermaye iradında vergiyi doğuran olay kiranın tahsil edilmesine bağlıdır. Kira tahsil edil-
mediği sürece gayrimenkul sermaye iradı elde edilmiş sayılmaz ve verilendirilmez. 

Kira gelirin ne zaman tahsil edilmiş ise o yıl içinde vergiye tabi tutulur ve tahsil edilen mesken kirası 
olması halinde, bu kira kaç yıla ait olursa olsun tahsil edildiği yılda geçerli olan istisna tutarı uygulanır.

Ayrıca tahsil edilen kira tutarı kira süresine bağlı kalmaksızın (bir aylık, üç aylık veya yıllık) tahsil edilen 
kira bedeline istisna aynen uygulanır.

Kiraya verilen bir meskene birden fazla kişinin sahip olması (sahip olanların aralarında ilişkisinin hiçbir 
şekilde önemi yoktur) halinde her birinin hissesine düşen kira gelirine istisna aynen uygulanır. 

Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde gerçek usulün tercih edilmesi halinde, gerçek 
giderlerin istisnaya isabet eden kısmı, aşağıdaki formül yardımıyla tespit edilerek gelirin safi tutarının 
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belirlenmesinde gider olarak indirilmez. 

İstisnaya İsabet Eden Gider = (Gerçek Giderler Toplamı  x  İstisna Tutarı) / Elde Edilen Gayri Menkul 
Sermaye İradı Tutarı 

Bu formülü; istisna sonrasında kalan gayrimenkul sermaye iradına isabet eden ve indirilmesi gereken 
gerçek giderin tespiti içinde, şu şekilde ifade edebiliriz.

İndirilecek Gerçek Gider = (Gerçek Gider Toplamı x İstisna Sonrası Kalan GMSİ) / Elde Edilen Gayri 
Menkul Sermaye İradı Tutarı

ÖRNEK : 2017 yılında kiraya verilen iki meskeninden 390.900.- TL kira geliri elde eden ve gerçek gider 
usulünü tercih eden kişi bu yıl için yasaya uygun olarak 56.300.-TL gerçek gider yapmış ve yasal belgele-
rini saklamıştır. Bu kişinin beyanı aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Mesken Kirası    390.900.- TL

- İstisna        3.900.- TL

- Kalan     387.000.- TL

- Gerçek Gider      55.738,- TL*

- Beyan Edilen Matrah     331.262,- TL

- Ödenecek G. Vergisi  107.591,70 TL

*(387.000.- x 56.300.-) / 390.900.- = 55.738- TL

Son bir hatırlatma, kiraya verilen meskene birden fazla kişinin sahip olması halinde pay sahiplerinin 
her biri tercihleri doğrultusunda geçek veya götürü gideri seçebilirler. Birini gerçek gideri seçmiş olması 
diğer pay sahibinin götürü gideri seçmesine engel olmayacaktır. 

6. Menkul Sermaye İratlarında İstisna (Md. 22):  

a.Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü 09.08.2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 6728 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değiştirilerek,  tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan 
ödemelere ilişkin istisna uygulamasına son verilmiştir. 

Yapılan yeni düzenleme ile sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigor-
talarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, bu istisnadan yararla-
nanların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek 
primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları halinde, ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içeriğindeki irat 
tutarı üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca yapılan düzenlemede, on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat,  maluliyet 
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar ve emeklilik hakkını kazananlar ile bu sistemden vefat, 
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan  ödemeleri, sigorta süresi on yıl ve üzeri 
veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta için yatırdıkları kısma teka-
bül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları gelir vergisinden istisna edilmiştir.     

Söz konusu gelirler istisna kapsamında olanlar ile istisna kapsamına girmeyen ve üzerinde %15 ora-
nında gelir vergisi kesintisi yapılanlar içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek ve başka gelirler 
nedeniyle de verilecek beyannamelere dahil edilmeyecektir.         

b. Tam mükellefiyete tabi kurumlardan alınan kâr paylarının (brüt tutarının) yarısı gelir vergisinden 
istisnadır.

Ancak kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde kâr payının dağıtımı sırasında kesilen 
gelir vergisinin tamamı, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

ÖRNEK 1: Tam mükellef (X) A.Ş.’den 2017 yılında net 51.000.- TL kâr payı alınmış ve bu kâr payı için 
kurum dağıtım sırasında 9.000.-TL gelir vergisi kesmiştir. Brüt kâr payı 60.000.-TL’dir.
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- Alınan Brüt Kâr Payı           60.000.- TL    (51.000.- + 9.000.-)

- İstisna Tutarı  1/2              (30.000.-)TL

- Vergiye Tabi Kâr Payı         30.000.- TL. 

Bu tutar Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı maddesinde atıf yapılan 103 üncü maddesindeki tarifenin 
ikinci dilimindeki 30.000.- TL geçmediğinden ve başkada bir geliri bulunmadığında, bu kâr payı nedeniyle 
beyanname verilmez.

ÖRNEK 2: Tam mükellef (Z) A.Ş.’den 2017 yılında net 637.500.- TL kâr payı alınmış ve bu kâr payı için 
kurum dağıtım sırasında 112.500.-TL gelir vergisi kesmiştir. Brüt kâr payı 750.000.-TL’dir.

- Alınan Brüt Kâr Payı         750.000.- TL     (637.500.- + 112.500.-)

- İstisna Tutarı 1/2             (375.000.-)TL

- Vergiye Tabi Kâr Payı        375.000.-TL

- Beyan Edilen Matrah         375.000.-TL

- Hesaplanan G. Vergisi        122.900.-TL

- Mahsup Edilen G.V.            112.500.-TL

- Ödenecek G.V.                    10.400.-TL

ÖRNEK 3: Tam mükellefiyete tabi (Y) A.Ş. den 2015 yılında yararlanılan yatırım indirimi istisnasına tabi 
kazançtan yapılan kâr dağıtımından dolayı 2017 yılında net 90.000.-TL kâr payı alınmıştır. (Kâr dağıtımını 
yapan kurum yatırım indirimi istisnasından yararlandığı zaman G.V.K.’nun geçici 61 inci maddesi kapsa-
mında %19.8 gelir vergisi kesintisi yapmış ve bu tutarı yasal süresi içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine 
beyan ederek ödemiştir.)

- Alınan Net Kâr Payı            90.000.-TL

- Alınan Kâr Payının 1/9         10.000.-TL   (90.000.- x 1/9)

- Toplam Kâr Payı                100.000.-TL

- İstisna Tutarı 1/2               (50.000.-)TL

- Vergiye Tabi Kâr Payı         50.000.-TL

- Beyan Edilen Matrah           50.000.-TL

- Hesaplanan G. Vergisi          10.750.-TL

- Mahsup Edilen G.Vergisi.     10.000.-TL   (50.000.- x 1/5)

- Ödenecek Gelir Vergisi             750.-TL

ÖRNEK 4: Bir gerçek kişi tam mükellefiyete tabi (Z) Ltd.Ş. den 2015 yılında yararlanılan yatırım indirimi 
istisnasına tabi kazançtan yapılan kâr dağıtımından dolayı 2017 yılında net 18.000.-TL kâr payı alınmıştır. 
(Kâr dağıtan kurum yatırım indirimi istisnasından yararlandığı zaman G.V.K.’nun geçici 61 inci maddesi 
kapsamında %19.8 gelir vergisi kesintisi yapmış ve bu tutarı yasal süresi içinde bağlı bulunduğu vergi 
dairesine beyan ederek ödemiştir.)

- Alınan Net Kâr Payı            18.000.- TL
- Alınan Kâr Payının 1/9          2.000.- TL    (18.000.- x 1/9)

- Toplam Kâr Payı                  20.000.-TL

- İstisna Tutarı 1/2               (10.000.-)TL

- Vergiye Tabi Kâr Payı         10.000.- TL
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Bu tutar Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı maddesinde atıf yapılan 103 üncü maddesindeki tarifenin 
ikinci dilimindeki 30.000.- TL geçmediğinden ve başkada bir geliri bulunmadığında, bu kâr payı nedeniyle 
beyanname verilmez. 

ÖRNEK 5: Tam mükellefiyete tabi (K) A.Ş.den 2013 yılında yararlanılan yatırım indirimi istisnasına tabi 
kazançtan yapılan kâr dağıtımından dolayı 2017 yılında net 27.000.-TL ve aynı yılın diğer kazançlardan 
yapılan kâr dağıtımından da 85.000.- TL kâr payı alınmıştır. (Kâr dağıtımı yapan kurum yatırım indirimi is-
tisnasından yararlandığı zaman G.V.K.’nun geçici 61 inci maddesi kapsamında %19.8 gelir vergisi kesintisi 
yapmış ve bu tutarı yasal süresi içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ederek ödemiş olup diğer 
kâr payı ödemesinde 15.000.- TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.)

- Alınan Net Kâr Payı             27.000.-TL

- Alınan Kâr Payının 1/9           3.000.-TL 
  (27.000.- x 1/9)

- Alınan Brüt Kâr Payı          100.000.-TL 
  (85.000.- + 15.000.-)

- Toplam Kâr Payı                130.000.-TL

- İstisna Tutarı 1/2                 65.000.-TL 
  (130.000 x 1/2)

- Vergiye Tabi Kâr Payı          65.000.-TL

- Beyan Edilen Matrah           65.000.-TL

- Hesaplanan G. Vergisi         14.800.-TL

- Mahsup Edilen G.Vergisi.    18.000.- TL 
  (15.000.- x 1/5) + 15.000.-TL

- İade Edilecek Gelir Vergisi    3.200.- TL

ÖRNEK 6:  Dar mükellef bir kurumun 2015 yılında elde etmiş olduğu kazancı 2017 yılında dağıtılması 
sonrasında 127.500.-TL net kâr payı alınmış olup, kâr dağıtımı sırasında kurum 22.500.-TL gelir vergisi 
kesintisi yapmıştır.

- Alınan Brüt Kâr Payı            150.000.- TL 
  (127,500.- + 22.500.-)

- İstisna Tutarı*                              -,-

- Vergiye Tabi Kâr Payı          150.000.- TL

- Beyan Edilen Matrah            150.000.- TL

- Hesaplanan G. Vergisi            44.150.- TL

- Mahsup Edilen G.Vergisi.      22.500.- TL      

- Ödenecek Gelir Vergisi          21.650.- TL

(*) Dar mükellef kurumlar alınan kâr payları (İstisna kazançların dağıtımından alınan kâr payları hariç) 
için GVK.’nun 22 inci maddesinde yer verilen istisna uygulanmaz.

ÖRNEK 7: Dar mükellef bir kurumun 2016 yılında yararlandığı yatırım indirimi istisnasına tabi kazancın 
2017 yılında dağıtımında 180.000.-TL net kâr payı ve yatırım indirimi dışındaki kazancın dağıtımında da 
85.000.- TL net kâr payı (brütü 100.000.- TL) alınmıştır. Dar mükellef kurum yatırım indirimi istisnasından 
yararlandığı dönemde %19.8 gelir vergisi kesintisi yapmanın yanında, dağıtmış olduğu diğer kurum ka-
zancı üzerinden de %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmıştır.  
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- Alınan Net Kâr Payı                180.000.- TL

- Alınan Kâr Payının 1/9              20.000.- TL 
  (180.000.- x 1/9)

- Alınan Brüt Kâr Payı               100.000.- TL
  (85.000.- + 15.000.-)

- Toplam Kâr Payı                    300.000.- TL

- İstisna Tutarı 1/2 *                 100.000.- TL

- Vergiye Tabi Kâr Payı            200.000.- TL

- Beyan Edilen Matrah             200.000.- TL

- Hesaplanan G. Vergisi              61.650.- TL

- Mahsup Edilen G.Vergisi.          35.000.- TL 
  (100.000.- x 1/5) + 15.000.-TL

- Ödenecek Gelir Vergisi      26.650.- TL

 (*) G.V.K.’nun geçici 62 inci maddesi hükmü uyarınca tam ve dar mükellefiyete tabi kurumların istisna 
kazançlarının dağıtımında alınan net kâr payının 1/9 eklenir ve 1/2’ si vergiden istisna edilmiştir. Ayrıca dar 
mükellef kurumdan istisnaya tabi olmayan kazançların dağıtımından dolayı alınan kâr payı için GVK.’nun 
22 inci maddesi uyarınca istisna uygulanmamıştır.

7. Müteferrik İstisnalar: 

Bu istisnalar aşağıda sekiz ana başlıkta toplanarak açıklanmıştır.     

a) Ücret İstisnası (Md. 23):

-Köylerde ve belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal 
eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri,

-Gelir vergisinden muaf olanlar ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin yanında çalışan iş-
çilerin ücretleri,

-Topak altı işletmelerde çalışanların, toprak altında çalıştıkları zamanlara ilişkin ücretleri,  

-Köy muhtarları, köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmet erbabına köy bütçesinden 
ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruyan bekçilere verilen ücretler,

- Mürebbiye dışında kalan hizmetçilerin ücretleri,

-Sanat okulları   ile   sanat enstitülerinde,  ceza    ve   ıslahevlerinde,   darülacezelerin   

atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlülere, tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler,

-Hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (veya çalışılan her iş günü için hiz-
met erbabına “2017 yılı için” 14.- TL aşmayan ödemeler),

-Maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunları gereği barındırılması gereken 
memur ve müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatma, ısıtma ve suyunun temini şeklinde sağ-
lanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’ yi aşmayan konut tahsisi suretiyle sağlanan 
menfaatler,

-Hizmet erbabına toplu olarak işyerine gidip gelmesi maksadıyla sağlanan taşıma giderleri,  

-SSK Geç. 20 inci maddesi kapsamında kurulan sandıklardan yapılan ve yasal sınırları geçmeyen 
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emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, 

-Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri,

-Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve 
yetim aylıkları,

-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan 
hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler,

-Asgari ücretin iki katını aşmamak koşulu ile yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, 
yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak 
ettiklerinin belgelendirilmesi şartı ile bunlara ödenen ücretler,

gelir vergisine tabi değildir.

b) Gider Karşılıkları (Md. 24):

-Harcırah Kanununa tabi kurumlarca harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler,

-Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumlarca aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen 
harcırah tutarına kadar yemek ve yatma giderine karşılık ödenen gündelikler ile gerçek yol giderlerinin 
tamamı,

-Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak verilenlerde dahil olmak üzere, Devlet Memurları 
Kanununa göre ödenen yakacak yardımları,   

-Sayım ve seçim işlerinde görevlendirilenlere özel kanunları gereğince ödenen zaruri gider karşılıkları, 

gelir vergisine tabi değildir.

c) Tazminat ve Yardımlar (Md. 25):

-Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik nedeniyle ödenen tazminat ve yardımlar,

-Asker ailelerine yapılanlar ile hayır derneklerince yapılanlar dahil olmak üzere, muhtaç olanlara belli 
bir süre veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar,

-En yüksek devlet memuruna ödenen tutara kadar,  Kanunla kurulan emekli sandıkları ile SSK.’nun 
geç. 20 inci maddesi kapsamındaki sandıklar tarafından kendilerine aylık bağlananlara bu aylıklar dışında 
kanunları veya statüleri gereği ödenen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri ile bunların dul ve yetim-
lerine yapılan toplu ödemeler,

-Devletçe ödenen tutara kadar hizmet erbabına verilen çocuk zamları.

-SS Kurumlarınca sigortalıya yapılan ödemeler,

- Nafakalar,

-Hizmet erbabının iki aylığını veya buna tekabül eden gündeliklerin tutarını geçmeyen evlenme ve 
doğum yardımları,

-Hizmet erbabına ödenen ve miktarları yasada belirtilen tutarları geçmeyen kıdem tazminatları,

-Yardım sandıklarınca statüleri gereği üyelerine ölüm sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebep-
lerle yapılan ödemeler,

-Yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiye-
leri ile dul ve yetimlere yapılan toplu ödemeler,
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gelir vergisine tabi değildir.

d) Vatan Hizmetleri Yardımları (Md. 26):

-Harp malullüğü zamları,   

-Harp malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine verile tekel beyiyeleri,    

-Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan her türlü ödemeler,   

-Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükâfatlar,

gelir vergisine tabi değildir. 

e) Teçhizat ve Tayın Bedelleri (Md. 27):

-Özel kanunlarına dayanarak ödenen yemek ve hayvan yem bedelleri,    

-Demirbaş mahiyetinde verilen giyim eşyası,     

-Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri,

gelir vergisine tabi değildir. 

f) Tahsil ve Tatbikat Ödemeleri (Md. 28):

-Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktarı geçmemek koşulu ile resmi ve özel kurumlar ve şa-
hıslar hesabına yabancı ülkelerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak 
yapılan ödemeler,

-Resmi ve özel kurumlar ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve 
tahsil gideri olarak yapılan ödemeler.

-Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim kurumları veya tahsil masraflarını karşılayanlarca verilen pa-
ralar,

gelir vergisine tabi değildir. 

g) Teşvik İkramiye ve Mükâfatları (Md. 28):

-İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesi ve memleket bakımından faydalı olan diğer 
işleri ve faaliyetleri teşvik amaçlı verilen ikramiye ve mükâfatlar,

-Askeri personele ve ordu hizmetin bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetler karşılığında 
verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunan kurumlarda uçuş için görevli olanlara uçuş hizmetleri, denizaltına dalış yapanlara dalış 
için yapılan ödemeler,

-Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler,

-Spor müsabakalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler,

gelir vergisine tabi değildir. 

h) Sergi ve Panayır İstisnası (Md.30):

-Türkiye’de iş yeri ve daimi temsilcisi olmayanların hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda 
yapılan ticari faaliyetlerden elde ettikleri gelirler,

-Bu sergi ve panayırda yapılan serbest meslek faaliyetinden sağlanan kazançlar,
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gelir vergisine tabi değildir. 

8. Engellilik indirimi (Md. 31):

Engelli hizmet erbabı ile bunlar tarafından bakılan engelli kişiler nedeniyle 2017 yılı için 1.Derecede 
900.- TL, 2.Derecede 470.- TL ve 3.Derecede 210.- TL. engellilik indirim tutarı vergilendirilmez.

Ayrıca bu indirim;

a. Engelli serbest meslek erbabının,

b. Basit usule tabi engelli ticaret erbabı, 

c. Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelliler nedeniyle de bu kişilerin gelirlerin-
den beyanname üzerinde düşülerek bu istisna uygulanır. 

Tevsik edilmek koşulu ile yukarıda yazılı tutarlar yıllık beyanname üzerinden faaliyet süreleri dikkate 
alınarak hesaplanan yıllık indirim tutarları beyan edilen gelirden indirilerek vergi dışı bırakılacaktır.

ÖRNEK 1: Öteden beri serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi beyannamesi veren serbest meslek 
erbabı 2017 yılında elde ettiği mesleki kazancı 225.000.-TL olup, bakmakla yükümlü olduğu 2. Derecede 
engelli çocuğu vardır. 

Serbest meslek kazancının bayanında elde ettiği kazançtan 2.derecede engelli olan çocuk için hesap-
lanan (470.- x 12)= 5.640.- TL engellilik indirimin düşerek kalan (225.000.- - 5.640.-) =219.360.- TL matrah 
beyan edecektir.

ÖRNEK 2:  13.07.2017 tarihinde işe başlayan ve birinci dereceden engelli olan serbest meslek erbabı 
2017 yılında 75.250.- TL mesleki kazanç elde etmiştir.

Bu meslek erbabının mesleki kazancının beyanı sırasında, kazancından yıllık beyanname üzerinde 
hesapladığı 6 aylık engellik indirimi tutarı olan (900.- x 6) = 5.400.- TL indirecek ve (75.250.- - 5.400.-) = 
69.850.-TL matrah beyan edecektir.

ÖRNEK 3: Öteden beri serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi beyannamesi veren ve birinci de-
receden engelli olan serbest meslek erbabı 2017 yılında elde ettiği mesleki kazancı 106.500.-TL olup, 
bakmakla yükümlü olduğu 2. Derecede engelli çocuğu vardır. 

Serbest meslek erbabı beyan ettiği kazançtan kendisi için 1. dereceden ve çocuk için de 2. derece-
den olmak üzere hesaplanan (900.- x 12) + (470.- x 12)= 16.440.- TL engellilik  indirimini düşerek kalan 
(106.500.- - 16.440.-) = 90.060.- TL matrah beyan edecektir.

9. Asgari Geçim İndirimi (Md. 32):

Asgari Geçim İndirimi: 2017 yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulaması 
gerekmektedir. Buna göre; 

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari 
ücretin yıllık brüt tutarının;

- Hizmet erbabının kendisi içi %50,

- Çalışmayan ve hiçbir geliri olmayan eşi için %10’u,

- İlk iki çocuğun her biri için %7.5’i,

- Üçüncü çocuk için %10’u,

- Üçüncü çocuktan sonrası her bir çocuk için %5’i.
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olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumuna göre hesaplanan tutarın, GVK.’nun 103 üncü mad-
desinde yer alan tarifenin ilk sırasındaki vergi oranı ile çarpılarak bulunan indirim tutarının 1/12’si aylık 
olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek uygulanır ve bu tutar hizmet erbabına ödenir.

Asgari geçim indirimi tutarı hizmet erbabının aylık vergisinden fazla ise aradaki fark dikkate alınmaz.      

Bu uygulamadan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar ile aralarında yasal ev-
lilik bağı bulunan eş yararlanır.

Ücretlerini yıllık beyanname ile bildirenler de asgari geçim indiriminden yararlanırlar.

Asgari geçim indirimi  (A.G.İ.) aşağıdaki formül yardımı ile hesaplayabiliriz.  

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Yıllık Asgari Ücretin Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 

Aylık Tutarı = A. G. İ. Yıllık Tutarı / 12 

ÖRNEK 1: 2017 yılı asgari ücretin yıllık brüt tutarı 21.330.00 TL. olup, çalışmayan eşi ve 5 çocuğu bulu-
nan hizmet erbabının, Ocak / 2017 ayı ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı 325.30 TL. dır.

Hizmet Erbabı için  %50, eş için %10, ilk iki çocuk için (%7.5 x 2) = %15, üçüncü çocuk için %10 ve 
dördüncü ve beşinci çocuk için de (%5 x 2)=10 olmak üzere toplam indirim oranı (%50 + %10 + %15 + 
%10 + %10) = %95 olur.

A. G. İ. Tutarı : (21.330.00 x %95) = 20.263.50 TL

20.263.50 x %15= 3.039.50 TL Yıllık Vergi Tutarı    

3.039.50 / 12= 253.30 TL Aylık İndirim Tutarı  

Ödenecek Aylık G.V= (325,30 – 253.30) = 72,00 TL. 

Bu hizmet erbabı bu ay alacağı net ücreti 253,30 TL daha fazla olacaktır.

ÖRNEK 2: 2017 yılında yabancı elçilikten aldığı 62.000.- TL ücret geliri nedeniyle yıllık gelir vergisi 
beyannamesi veren hizmet erbabı 5 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır. Bu mükellefin 2017 yılı eğitim ve 
sağlık harcamalarının tutarın 6.000.- TL ve vergi muafiyeti almış bir vakfa makbuz karşılığında 2.500.- TL 
bağış yapmıştır.

Ücret                                             62.000.- TL

Eğitim-Sağlık Harcaması 
(Üst sınır=62.000.-x %10)              (6.000.-)TL

Bağış 

(Üst sınır =62.000.- x %5)              (2.500.-)TL

Matrah                                           53.500,- TL

Hesaplanan Gelir Vergisi                 11.560,- TL

Asgari Geçim İndirimi*                   3.039,50 TL 

Ödenecek Gelir Vergisi                   8.502,50 TL

* Örnek 1’de hesaplaması yapılmış olduğu üzere, asgari geçim indirimin yıllık tutarı hesaplanan gelir 
vergisinden indirilmek suretiyle beyanname veren hizmet erbabı da bu uygulamadan yararlanmış olur. 
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10. Değer Artışı Kazançları İstisnası (Mük. Md. 80)

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan değer artışı 
kazançları hariç olmak üzere, 2017 takvim yılı içinde elde edilen değer artışı kazançlarının 11.000.-TL’ si 
gelir vergisine tabi değildir.

11.  Arızi Kazançlarda İstisna (Md.82)

Henüz başlanmamış ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksilt-
melere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar dışında kalan ve aşağıda yazılı arızi kazançla-
rın 2017 yılı için, 24.000.- TL kısmı gelir vergisine tabi değildir.

Bu kazançlar;

-Arızi olarak yapılan ticari faaliyetler ile bu mahiyette olan işlere tavassut edilmesinden elde edilen 
gelirler,

-Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen hasılatlar,

-Ticari veya mesleki faaliyetlerin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen hasılatlar,

-Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık haklarının devri karşılığında alınan tazminat ve peştemallık-
lar,

-Gerçek usulde vergiye tabi olanların terk ettikleri işleri nedeniyle elde ettikleri kazançlar (değersiz bir 
alacağın tahsil edilmesi gibi),

-Dar mükelleflerin arızı olarak yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar.  

ÖRNEK 1: Bakkaliye işini 07.04.2017 tarihinde terk eden ve bu tarihe kadar 25.850.-TL ticari kazanç 
elde eden ticaret erbabı işin terkinde kendi adına faturaladığı bir kısım bakkaliye malzemesini işin terkin-
den sonra elden çıkarmak suretiyle 22.150.-TL arızi ticari kazanç elde etmiştir.

Bu mükellefin işin terkinden sonra elde ettiği arızi ticari kazancının toplamı 22.150.-TL istisna kapsa-
mında olduğundan vergilendirilmeyecek, sadece 25.850.-TL ticari kazanç için yıllık beyanname verilecek-
tir.

ÖRNEK 2: Müteahhit (B) 2017 yılında 235.000.-TL ticari kazanç elde etmenin yanında aynı yıl içinde 
ihaleye girmeme karşılığında müteahhit (D) den 45.000.- TL arızi kazanç elde etmiştir.

Bu mükellefin 2017 yılında elde etmiş olduğu arızi kazancı istisna kapsamında olmadığından elde etiği 
235.000.-TL ticari kazanç ile 45.000.-TL arızi kazanç toplamı olan 280.000.- TL yıllık beyanname ile beyan 
edilecek ve tüm gelir vergilendirilecektir.

ÖRNEK 3: Emekli bir mali müşavir 2017 yılında arızi olarak yaptığı bir danışmanlık hizmeti karşılığında 
23.500.- TL serbest meslek kazancı elde etmiştir.

Bu kazanç tutarı 24.000.-TL istisna sınırını aşmadığından beyan edilmeyecektir.

12. İndirim Oranı Uygulaması ile Getirilen İstisna (5281 sayılı kanunun 44 üncü maddesi ile 1.1.2006 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılan 76 ıncı maddenin son fıkrası):

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş her nevi tahvil ve hazine bonoları ile Toplu Konut ve Özelleş-
tirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden  çıkarılması suretiyle 2017 yılında 
sağlanan gelirin beyanında uygulanacak indirim oranı  (2017 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı 
%14.47, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı 
%11,18 olup, (%14,47 / %11,18 ) = %129,43 olmaktadır.

Bu oran dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük olduğundan, 
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2017 yılında yukarıda belirtilen işlemlerden elde edilen gelirlerin miktarı ne olursa olsun beyan edilme-
yecektir.

13. Menkul Sermaye İratlarında İstisna (Geç. Md. 62):

Gelir Vergisi Kanununun geçici 62 inci maddesi kapsamında 31.12.1998 veya daha önceki dönemlerde 
elde edilen kazançların tam ve dar mükellefiyete tabi kurumlar tarafından dağıtımında elde edilen kâr 
payları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

ÖRNEK 1: Tam mükellefiyete tabi (Y) A.Ş’in 1996 ve 1997 yıllarında elde etmiş olduğu kârlarını 2017 
yılında dağıtması sonrasında 2.330.250.-TL kâr payı alınmıştır. 

Alınan bu kâr payı gelir vergisinden istisna edildiğinden beyan edilmez, başka gelirler nedeniyle be-
yanname verilmesi durumunda bu gelir beyannameye dahil edilmez.

ÖRNEK 2: Dar mükellef kurumun 1997 yılının kârının 2017 yılı içinde dağıtımı sonrasında  (K) adındaki 
kişi 105.200.-TL kâr payı alınmıştır.

Dar mükellef kurumun 1997 yılı kârından alınan bu kâr payı bahsi geçen 62 inci madde hükmü uyarınca 
gelir vergisinden istisna edildiğinden beyan edilmeyeceği gibi başka gelirler nedeniyle verilecek olan yıllık 
gelir vergisi beyannamesine bu gelir dahil edilmeyecektir.

14.Yatırım İndirimi İstisnası (Geç. Md.69):

a. 31.12.2005 tarihi itibariyle indirilemeyip 2017 yılına devreden yatırım indirimi tutarı,

b. 24.03.2003 tarihinden önce yapılan başvuruya istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kap-
samında, GVK’nun mülga Ek.1- Ek.6 ncı maddeleri uyarınca başlanılmış yatırımlar için 1.1.2006 tarihinden 
sonra yapacakları yatırımları nedeniyle hesapladıkları  yatırım indirimi istisna tutarları,

c. GVK’ nun mülga 19 ncu maddesi kapsamında 1.1.2006 tarihinden önce başlanılan belgesiz yatırım-
lardan iktisadi ve teknik bütünlük arz edenler için bu tarihten sonra yapılan yatırımların %40’ı,

2017 yılı ticari ve/veya zirai kazançtan indirilir.

Yatırım indiriminin kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan kısmı müteakip yıllarda aşağıda 
(Not) başlıklı ayrımda açıkladığı şekilde endeksleme yapılarak ilgili yıl  kazancından indirilir.

Bu şekilde yapılacak yatırım indirimi istisna tutarının her halükarda ilgili kazancının %25’ini geçmeye-
ceği, Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde hüküm altına alınmış ise de bu hüküm Anaya-
saya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.

NOT: 1.1.1995 tarihinden önce alınan teşvik belgelerine dayanarak yapılan yatırımlara endeksleme 
uygulanmaz. 1.1.1995 – 31.12.1997 tarihleri arasında alınan teşvik belgeli yatırımlar için üç yıl süreli olarak 
endeksleme uygulanır 1.1.1998 tarihinden sonra alınan teşvik belgeli yatırımlar ile 24.04.2003 tarihinden 
sonraki G.V.K 19 ncu maddesi kapsamındaki yatırımlarda süre kısıtlaması olmaksızın endeksleme yapılır. 
1.1.2004 tarihinden sonra yapılacak endekslemede, Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen 
artış oranı kullanılacaktır.

ÖRNEK : Tüccar (A) 2005 yılında başladığı fabrika binası inşaatından dolayı 2016 yılında yaptığı teşvik 
belgesiz harcama tutarı 850.000.- TL dır. 2017 yıllarında kurum kazancının indirebileceği yatırım indirimi 
istisna tutarı (850.000.- x %40)= 340.000.- TL olup,  dönem içinde  elde edilen toplam ticari kazancı 
445.000.-TL ve yıl içinde ödenen geçici vergi 20.850.- TL dır.

- Ticari Kazanç                              445.000.- TL

- Yatırım İndirimi                         (340.000.-)TL  

- Vergiye Tabi Kazanç                   105.000.- TL
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- Hesaplanan Gelir Vergisi              28.400.- TL 

- Geçici Vergi Mahsubu                 (20.850.-)TL

- Ödenecek Gelir Vergi                     7.550.- TL

III.     TAM MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN 2017 YILINDA ELDE EDİLEN HANGİ GELİRLER 
İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMESİNE GEREK YOKTUR

Tam mükellefiyete tabi olanlar tarafından elde edilen ve aşağıda sıralanan kazanç ve iratlar için yıllık 
gelir vergisi beyannamesi verilmez ve başka gelirler nedeniyle verilmesi gereken yıllık gelir vergisi be-
yannamesine ise, sayılan bu kazanç ve iratlar dahil edilmezler.

A.GVK.’nun  64 üncü Maddesine Göre Beyan Edilmeyen Gelirler

Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde belirtildiği üzere;

1.Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

3.Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

4. Gayrimenkul sermaye iradı yanında çalışanlar,

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müsbet mütalaasıyla Maliye 
Bakanlığıca bu kapsama alınanlar,

diğer ücretler olarak, gelir vergisine tabidirler. 

Bu kişiler diğer ücretleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermezler ve başka gelirleri nede-
niyle vermek zorunda oldukları beyannameye diğer ücretleri dahil etmezler.  

B. GVK.’nun  86 nci Maddesine Göre Beyan Edilmeyen Gelirler

1. İşletme büyüklüğü ölçüsünü geçmediği nedenle gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.

2. Sahibinin ticari faaliyetine bağlı olmaksızın, GVK.’nun 75/15 inci maddesinde belirtilen tüzel kişiliği 
haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketlerinden alınan aylık ve ödemeler.

3. İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar.

4. GVK.’nun 94 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılmış tek işverenden alınan ücret-
ler.

5. GVK.’nun 94 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılmış iki veya daha fazla işveren-
den ücret alınması durumunda, birden sonraki işverenlerden alınan ve toplamı 30.000.- TL yi geçmeyen 
ücretler.

ÖRNEK 1: Hizmet erbabı 2017 yılında (A) işverenden 18.000.-TL, (B) işverenden 9.500.-TL ve (C) iş-
verende de 180.055.- TL ücret geliri elde etmiş ve her üç işverenden alınan ücret üzerinden gelir vergisi 
kesintisi yapılmıştır.

(C) işverenden alınan ücret en yüksek olduğu için bu ücret birinci işverenden alınan ücret olarak 
dikkate alınır ve bu ücret dışında (A) ve (B) işverenlerden alınan ücretlerin toplamı (18.000.- + 9.500.-
)=27.500.-TL olup bu tutar 30.000.-TL beyan sınırının altında kaldığından her üç işverenden alınan ücretler 
için beyanname verilmez, başka gelirler için verilen beyannameye dahil edilmez.

ÖRNEK 2: Hizmet erbabı 2017 yılında (A) işverenden 165.000.-TL, (B) işverenden 10.750-TL, (C) iş-
verende 8.550.-TL ve (D) işverende de 8.755.-TL ücret geliri elde etmiş ve (D) işverenden alınan ücret 
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dışında diğer üç işverenden alınan ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.

Gelir vergisi kesintisi yapılan (A) işverenden alınan ücret en yüksek olduğu için bu ücret  birinci işve-
renden alınan ücret olarak dikkate alınır ve bu ücret dışında (B),(C) ve (D)    işverenlerden alınan ücretlerin 
toplamı (10.750.- + 8.550.- + 8.755.-) =28.055.-TL olup bu tutar 30.000.-TL beyan sınırının altında kaldığın-
dan tevkif yolu ile vergilendirilen (B)  ve (C) işverenden alınan ücretler ile (A) işverenden alınan ücret için 
beyanname verilmez, ancak gelir vergisi kesintisi yapılmayan ve (D) işverenden alınan 8.755.- TL ücret 
aynen beyan edilecektir.

ÖRNEK 3: Hizmet erbabı 2017 yılında (A) işverenden 150.350.- TL, (B) işverenden 18.540.-TL ve (C) 
işverende de 25.035.- TL ücret geliri elde etmiş ve her üç işverenden alınan ücret üzerinden gelir vergisi 
kesintisi yapılmıştır.

(A) işverenden alınan ücret en yüksek olduğu için bu ücret birinci işverenden alınan ücret  olarak 
dikkate alınır ve bu ücret dışında (B) ve (C) işverenlerden alınan ücretlerin toplamı (18.540.- + 25.035.-) 
= 43.575.- TL olup bu tutar 30.000.-TL beyan sınırının geçtiğinden her üç işverenden alınan ücretlerin 
toplamı olan (150.350.- + 18.540.- + 25.035.-) =  193.925.- TL beyan edilecek ve beyanname üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinden kesilen vergilerin tamamı mahsup edilecektir.

6. Yukarıda 1, 2, 3, 4 ve 5’inci ayırımda sayılan kazanç ve iratlar dışında vergiye tabi gelirlerinin (Ticari 
kazanç, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayri-
menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar) toplamı 30.000.- TL geçmemesi koşulu ile, Türkiye’de 
gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuş olan menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları.

ÖRNEK 1: (A) şahsı 2017 yılı içinde aşağıda belirtilen kazanç ve iratları elde etmiştir.

- Ücret                                         170.000.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                           28.650.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Kâr payı (Brüt 8.000.-TL)*            8.000.- TL   (2.400.-TL Vergisi kesilmiş.) (İstisna sonrası)

- Mesken Kirası                                5.100.- TL   (Vergisi kesilmemiş) )(%15 G. Gider-Net)  

- İşyeri Kirası(Brüt 9.000.-TL)            7.650.-TL   (1.800.-TL vergi kesilmiş)(%15 G. Gider-Net) 

- Ticari kazanç                                 7.500.- TL

- Arızi Serbest Meslek Kazancı          1.250.- TL  (250.TL vergi kesilmiş istisna sonrası tutar)

* Kâr payı tam mükellefiyete tabi bir kurumdan alınmıştır.

a. İki iş verenden alınan ve vergisi kesinti yoluyla ödenen ücretlerin ikinci işverenden alınan ücret 
30.000.- TL beyan sınırının altında kaldığı için ücretlerin tamamı beyan edilmeyecek ve verilen beyanna-
meye de dahil edilmeyecektir.

b. Ücret gelirleri dışında vergiye tabi gelirlerin toplamı (8.000.- + 5.100.- + 7.650.- + 7.500.- + 1.250.-
)= 29.500.-TL olup, bu tutar 30.000.-TL beyan sınırının altında kaldığı için toplam vergiye tabi 29.500.- TL 
içinde yer alan ve vergisi kesinti yolu ile ödenen 7.650.-TL iş yeri kirası ile 8.000.-TL menkul sermaye iradı 
beyannameye dahil edilmeyecek ve bu iki gelir dışındaki; ticari kazanç 7.500.-TL, mesken kirası 5.100.-TL 
ve arızi serbest meslek kazancı 1.250.-TL toplamı olan 13.850.-TL matrah beyan edilecek ve hesaplanan 
2.120.- TL gelir vergisinden beyana dahil arızi serbest meslek kazancından kesilen 250.- TL gelir vergisi ile 
ödenen geçici vergi mahsup edilerek kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir.

ÖRNEK 2: (B) şahsı 2017 yılı içinde aşağıda belirtilen kazanç ve iratları elde etmiştir.

- Ücret                                         180.000.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                            32.500.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Kâr payı (Brüt 7.000.-TL)*             3.500.- TL   (1.050.-TL Vergisi kesilmiş.) (İstisna sonrası)
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- Mesken Kirası                                2.000.- TL  (Vergisi kesilmemiş) )(%15 G. Gider-Net)

- İşyeri Kirası (Brüt 8.000.-TL)           6.800.-TL (1.600.-TL vergi kesilmiş)(%15 G.Gider-Net) 

- Ticari kazanç                                  8.000.- TL

- Değer artışı kazancı                        1.000.- TL   (Vergi kesilmemiş 2006 ihraçlı M. Kıymet.)

* Kâr payı tam mükellefiyete tabi bir kurumdan alınmıştır.

a.Vergisi kesilmiş ücretlerin birden sonraki işverenlerden alınan ücret 30.000.-TL beyan sınırını aşması 
nedeniyle her iki işverenden alınan ücretlerin toplamı (180.000.- + 32.500.-)=212.500.-TL beyan edilecek 
ve kesilen vergiler mahsup edilecektir.

b. Ücret gelirleri dışında vergiye tabi gelirlerin toplamı (3.500.- + 2.000.- + 6.800.- + 8.000.- + 1.000.-
)= 21.300.-TL olup, bu tutar 30.000.-TL beyan sınırının altında kaldığı için toplam vergiye tabi 21.300.- TL 
içinde yer alan ve vergisi kesinti yolu ile ödenen 6.800.-TL iş yeri kirası ile 3.500.-TL kâr payı/menkul 
sermaye iradı beyannameye dahil edilmeyecek ve bu iki gelir dışındaki; 

-Ticari Kazanç                     8.000.-TL

-Mesken Kirası                    2.000.-TL

-Değer Artışı Kazancı.         1.000.-TL 

Toplam:  11.000.-TL ile iki işverenden alına ücretlerde dahil  

olmak üzere beyan edilecek ve beyan edilen (212.500.- + 11.000.-)= 223.500.-TL üzerinden hesapla-
nan gelir vergisinden beyannameye dahil edilen gelirler üzerinden kesilen tüm vergiler ile ödenen geçici 
vergi mahsup edilerek kalan tutar iki eşit taksitte ödenir.

ÖRNEK 3: (K) şahsı 2017 yılı içinde aşağıda belirtilen kazanç ve iratları elde etmiştir.

- Ücret                                          160.000.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                            12.550.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                            19.050.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Kâr payı (Brüt 80.000.-TL)*        80.000.- TL   (12.000.-TL vergi kesilmiş.) (İstisna yok)

- Mesken Kirası                             20.000.- TL   (Vergisi kesilmemiş) )(%15 G.Gider-Net)  

- İşyeri Kirası (Brüt24.000.-TL)       20.400.- TL   (4.800.-TL vergi kesilmiş)(%15 G.Gider-Net) 

- Ticari kazanç                               45.560.- TL

- Serbest Meslek Kazancı               22.850.- TL   (6.000.TL vergi kesilmiş)

*Dar mükellef kurumdan alınan kâr payıdır.

a.Vergisi kesilmiş ücretlerin birden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin toplamı (12.550.- + 19.050.-) 
= 31.600.- TL olup, 30.000.-TL beyan sınırını aşması nedeniyle her üç işverenden alınan ücretlerin toplamı 
(160.000.- + 12.550.-TL + 19.050.-)=191.600.-TL beyan edilecek ve kesilen vergiler mahsup edilecektir.

b. Ücretler dışında vergiye tabi gelirlerin toplamı (80.000.- + 20.000.- + 20.400.- + 45.560.- + 22.850.-
)= 188.810.-TL olup, bu tutar beyan sınırı 30.000.-TL geçtiğinden bu gelirlerin tamamı beyan edilecektir. 

Örneğimizdeki bu mükellef üç iş verenden aldığı ücretleri de beyan edeceğinden toplam beyan edilen 
(191.600.- + 188.810.-) = 380.410.-TL üzerinden hesaplanan gelir vergisinden beyannameye dahil edilen 
gelirlerden kesilen tüm vergiler ile ödenen geçici vergi mahsup edilerek kalan tutar iki eşit taksitte ödenir.
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ÖRNEK 4: (A) şahsı 2017 yılı içinde aşağıda belirtilen kazanç ve iratları elde etmiştir.

- Ücret                                           90.000.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                           16.000.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                             4.000.- TL   (Vergi kesilmiş.)

- Ücret                                             9.000.- TL     (Vergi kesilmiş.)

- Kâr payı (Brüt 10.000.-TL)*           5.000.- TL   (1.500.-TL vergi kesilmiş.) (İstisna sonrası)

- Mesken Kirası                                7.600.- TL   (Vergisi kesilmemiş) )(%15 G. Gider-Net)

- İşyeri Kirası(Brüt 4.000.-TL)           3.400.- TL (800.-TL vergi kesilmiş)(%15 G. Gider-Net) 

- Ticari kazanç                                 6.600.- TL

- Serbest Meslek Kazancı                 6.250.- TL (500.-TL vergi kesilmiş)

- Mevduat Faizi                               30.000.-TL (4.500.-TL vergi kesilmiş) (Ticari değil.)

- Repo Gelirleri                               80.000.-TL (12.000.-TL vergi kesilmiş) (Ticari değil.)

- M. Kıymet Alım-Satım K.               35.000.-TL (5.250.-TL vergi kesilmiş) ( Ticari değil.)

* Kar payı tam mükellefiyete tabi bir kurumdan alınmıştır.

a. Dört işverenden alınan ve vergisi kesinti yoluyla ödenen ücretlerin birden sonraki işverenden alınan 
ücretlerin toplamı (16.000.- + 4.000.- + 9.000.-)=29.000.-TL olup, 30.000.- TL beyan sınırının altında kal-
dığı için ücretlerin tamamı beyan edilmeyecek ve verilen beyannameye de dahil edilmeyecektir.

b. Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisine tabi tutulan ve 
ticari işletmeye dahil olmayan mevduat faizleri, repo gelirleri ve menkul kıymet alım satım kazançlarının 
miktarı ne olursa olsun toplama dahil edilmeyeceği gibi  beyanda edilmeyecektir. 

c. Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve vergiye tabi gelirlerin toplamı (5.000.- + 7.600.- + 3.400.- + 
6.600.- + 6.250.-)= 28.850.- TL olup, bu tutar 30.000.- TL beyan sınırının altında kalması nedeniyle bu 
gelirlerin içinde bulunan ve vergisi kesinti yolu ile ödenen  5.000.- TL menkul sermaye iradı ile 3.400.-TL 
işyeri kirası beyan dışı bırakılıp geriye kalan;

Mesken Kirası                7.600.-TL

Ticari Kazanç                  6.600.-TL

S. Meslek Kazancı           6.250.-TL

Toplam      20.450.-TL beyan edilecektir.

Beyan üzerinden hesaplanan vergiden serbest meslek kazancından kesilen vergiler ile yıl içinde öde-
nen geçici vergi mahsup edilerek kalan vergi iki eşit taksitte ödenecektir.

7. Vergi kesintisine ve istisnaya konu olmayan ve toplamı 1.600.- TL geçmeyen menkul ve gayrimen-
kul sermaye iratları.

ÖRNEK : Bir şahıs 2017 yılında alacak faizi olarak 390.- TL ve yurt dışı bir bankadaki mevduatına 290.-
USD faiz yürütülmüş ve bunun TL karşılığı 1.205.- TL dır.

Bu kişinin elde ettiği alacak faizi ve mevduat faizi vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadığından ve 
toplamı da (390,- + 1.205,-)=1.595,-TL olup, bu tutarının 1.600.- TL geçmediğinden beyan edilmeyecektir. 
Başka gelirler için verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edilmeyecektir.



141www.vergisorunlari.com.tr

Özel Ek

C. GVK.’nun Geçici 67 inci Maddesine Göre Beyan Edilmeyen Gelirler

1. GVK.’nun geçici 67 inci maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilen bankalar 
veya aracı kurumlar vasıtayla elden çıkarılan menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçların-
dan sağlanan ve üzerinden ilgili banka veya aracı kurum tarafından gelir vergisi kesintisi yapılan değer 
artışı kazançları.

2. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan ve 01.01.2006 tarihinden sonra 
ihraç edilen her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 
edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç, ipotekli sermaye piyasası araçları ile varlık teminatlı menkul 
kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme 
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler.

3. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan mevduat faizleri.

4. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan faizsiz olarak kredi verenlere 
ödenen kâr payları. 

5. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan kâr ve zarar ortaklığı belgesi 
karşılığı ödenen kâr payları.

6. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan özel finans kurumlarınca kâr ve 
zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.

7. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan repo gelirleri.

8. GVK.’nun 67 inci maddesi kapsamında gelir vergisi kesintisi yapılan, Sermaye Piyasası Kanununa 
göre kurulan menkul kıymetler yatım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kurumlar vergi-
sinden istisna edilmiş olan portföy kazançlarından (Bu fon veya ortaklıklarının katılma belgelerinin ilgili 
fona iadesinden veya hisse senetlerinin alım satımından) elde edilen gelirler.

Yukarıda yer verilen kazanç ve iratlar ticari faaliyet kapsamında elde edilmiş olması durumunda, bu 
kazanç ve iratlar ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınacak ve kesilen 
vergiler yıllık gelir vergisi beyannamesine göre hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 

D. GVK.’nun Geçici 68 inci Maddesine Göre Beyan Edilmeyen Gelirler

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları 
ve antrenörlerine 31.12.2020 tarihine kadar yapılan ücret ödemelerinden kesilen %20 gelir vergisi nihai 
vergileme olarak sayılmış ve bu gelirler için beyanname verilmeyeceği gibi bu kişilerin başka gelirleri 
nedeniyle beyanname verseler bile bu gelirleri beyannamelerine dahil etmeyecekleri Gelir Vergisi Kanu-
nunun geçici 68 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.  

Söz konusu kişiler tarafından alınan ücretler Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı maddesinin uygulanması 
sırasındaki hesaplamalarda da dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK: Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan jokey 2017 yılında aldığı 66.325.- 
TL ücretten gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Bu jokey aynı yılda vergisi kesilmiş 35.450.- TL mevduat faizi, 
24.250.-TL mesken kira geliri ve elde etmiştir.

Bu jokey aldığı 66.325.- TL ücreti ile 35.450.-TL mevduat faiz geliri için hiç beyanda bulunmayacak 
ve bu gelirleri toplamada da dikkate almayacaktır. Sadece mesken kirası için aşağıdaki şekilde yıllık gelir 
vergisi beyannamesi verecektir.

Mesken Kirası                                24.250.- TL

İstisna*                                          (3.900.-)TL   

Kalan                                             20.350.- TL

Götürü Gider                                  3.052.50 TL    (20.350.- x %15) 

Matrah                                         17.297.50 TL
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Hesaplanan Gelir Vergi                  2.809.50 TL

Ödenecek Gelir Vergi                    2.809.50 TL

(*) Beyan dışı gelirlerinin toplamı (66.325.-+ 35.450,-)=101.775,-TL, 110.000,-TL sınırını geçmediğinden 
bu mükellef gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanır.

E. GVK.’nun Geçici 72 inci Maddesine Göre Beyan Edilmeyen Gelirler

31.12.2019 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanu-
nunun geçici 72 inci maddesi uyarınca yapılan kesintisi nihai vergileme sayılmış olup bu gelirler için be-
yanname verilmeyeceği gibi bu kişilerin başka gelirleri nedeniyle beyanname verseler bile bu gelirlerini 
beyannamelerine dahil etmeyeceklerdir.

Söz konusu kişiler tarafından alınan ücret ve ücret sayılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı 
maddesinin uygulanması sırasındaki hesaplamalarda da dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK: Birinci ligde futbol oynayan sporcu 2017 yılında 125.000.000.-TL transfer ücreti, 850.000.- TL 
aylık ücret ve 260.000.- TL da başarı primi almış ve bu ödemelerin tamamı üzerinden kulüp %15 oranında 
gelir vergisi kesintisi yapmıştır. Bu sporcu bu gelirlerinin yanı sıra 2017 yılında 45.500.- TL arızi serbest 
meslek kazancı ( vergi  kesintisi yapılmamış), 28.000.- TL işyeri kirası (gelir vergisi kesintisi yapılmış), 
385.875.- TL mevduat faizi ve 565.000.- TL Hazine bonosu faizi ile 720.000.- TL da menkul kıymet alım 
satım kazancı elde etmiş ve bu üç gelir üzerinde de gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.

Bu sporcu kulüpten aldığı ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılan ücret ve ücret  sayılan ödemeleri 
toplamı (125.000.000.- + 850.000.- + 260.000.- )= 126.110.000.- TL ile vergisi kesinti suretiyle ödenmiş 
385.875.-TL mevduat faizi, 565.000.-TL Hazine bonosu faizi ve 720.000.- TL menkul kıymet alım satım 
kazançlarını hiç hesaba katmaksızın beyan dışı bırakacak ve geriye kalan arızi serbest meslek kazancı ile 
işyeri kirasının toplamı 30.000.- TL geçtiği için tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aşağıdaki şekilde 
beyan edilecektir. 

Arızı Serbest Meslek Kazancı           21.500.- TL    (45.500.-  - 24.000.- istisna sonrası)

İşyeri Kira Geliri                               25.500.- TL    (30.000.- x %15 Götürü gider sonrası)

Matrah                                           47.000.- TL

Hesaplanan Gelir Vergisi                    9.940.- TL

Mahsup Edilen Gelir Vergisi             (6.000.-)TL (30.000.- x %20)   

Ödenecek Gelir Vergisi                     3.940.- TL

IV.   DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN 2017 YILINDA ELDE EDİLEN HANGİ GELİRLER İÇİN 
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMESİNE GEREK YOKTUR

Dar mükellefiyete tabi olanlar tarafından elde edilen ve Türkiye’de gelir vergisi kesinti yapılmış olan 
aşağıda sıralanan kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez ve başka gelirler nede-
niyle verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesine ise sayılan bu kazanç ve iratlar dahil edilmezler.

a. Ücretler.

b. Serbest meslek kazançları.

c. Menkul sermaye iratları.

d. Gayrimenkul sermaye iratları.

e. Diğer kazanç ve iratlar.



143www.vergisorunlari.com.tr

Özel Ek

V.   KİMLER HANGİ GELİRLERİ NEDENİYLE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDADIR-
LAR

 A. GVK.’nun  85 inci Maddesine Göre Yıllık Beyanname Vermek Zorunda Olanlar

Aşağıda yazılı mükellefler faaliyetlerinden gelir elde etmeseler bile yıllık gelir vergisi beyannamesi 
vermek zorundadırlar.

1. Tüccarlar (Adi ve Kollektif şirketlerde her bir ortak ile Adi ve eshamlı komandit şirketlerde koman-
dite ortaklar dahil.)  

2. Serbest meslek erbabı.

3. İşletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçiler. 

Dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler ticari ve zirai kazançları için yıllık gelir vergisi beyanna-
mesi vermek zorundadırlar. 

B. GVK.’nun 86 inci Maddesine Göre Beyan Edilecek Gelirler

Aşağıda yazılı gelirleri elde edenler gerçek kişiler bu gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi ver-
mek zorundadırlar.

1. Üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayan ücretler.

2. Birden fazla işverenden ücret alan ve aldıkları ücretlerinin tamamı üzerinden vergi kesilenlerin, bir-
den sonraki işverenden alınan ücretlerini toplamı 30.000.- TL geçmesi halinde bütün işverenlerden alınan 
ücretlerin tamamı,

3. İstisna kapsamını aşan gayrimenkul sermaye iratları ile arızi ve değer artışı kazançları.

4. Ücretler dışında vergiye tabi gelirlerinin toplamının 30.000.- TL geçmesi halinde gelir vergisi kesin-
tisi yapılmış olan menkul (GVK.’nun geçici 67 nci maddesinde belirtilen ve yukarıda III/C-3,4,5,6,7 ve 8 inci 
ayrımında sayılan gelirler hariç, ki bunlar 30.000.- TL beyan sınırının hesabında dikkate alınmazlar.) ve 
gayrimenkul sermaye iratlarının tamamı.

5. Vergi kesintisi ile istisnaya konu edilmeyen ve toplamı 1.600.- TL geçen menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratlarının tamamı.  

Gelir Vergisi Kanununun geçici 86 inci maddesinde atıf yapılan GVK.’nun 103 üncü maddesinde yazılı 
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı 2017 yılı için 30.000.- TL bu tutar bir istisna değil beyanname 
vereme sınırıdır. Bu tarife her yıl yeniden değerleme katsayısına göre veya Bakanlar Kurulu Kararına göre 
veya maddede yapılan yasal bir düzenleme ile değişikliğe uğraması nedeniyle her yıl beyan sınırı da 
değişmiş olacaktır.

C. GVK.’nun Geçici 67 inci Maddesine Göre Beyan Edilecek Gelirler

Aşağıda yazılı gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla elde tutulan 
hisse senetleri dışında kalan ve 01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymetlerden veya diğer 
sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

2. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve 
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılmasından sağlanan 
gelirler.

3. Ayrıca; dar ve tam mükellefiyete tabi olanlar GVK.’nun geçici 67 inci maddesi kapsamında gelir ver-
gisi kesintisine tabi tutulan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından 
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doğan kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verebilirler. 

Bu verilen beyannamede beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan 
zararların tamamı mahsup edilebilir. Kalan gelir üzerinden  %15 oranında vergi hesaplanır ve hesaplanan 
bu vergiden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefine red ve iade 
edilir.

Yapılan zarar mahsubuna rağmen halen mahsup edilemeyen zararın varlığı halinde bu zararın diğer 
yıllarda mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır.

VI. ZARARLARIN MAHSUBU 

Gelirin toplanmasının bir sonucu olarak, bir kısım gelir kaynaklarından hasıl olan zararlar diğer kaynak-
lardan elde edilen gelirlerden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen zararlar 5 yılı aşmamak koşulu ile ileride 
doğan kazançlardan mahsup edilir.

Ancak diğer kazanç ve iratlardan oluşan zararlar (kendi içinde mahsup edilir) öteki kaynaklardan sağ-
lanan gelirden indirilemez.

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç olmak üzere, sermaye-
de meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve kazançlardan indirilmez.  

Tam mükelleflerin yurt dışı faaliyetlerinden doğan ve ilgili ülkede indirilemeyen zararları, yasada be-
lirtilen koşullar yerine getirilmesi şartı ile beyannamede indirilir.

Türkiye’de vergiden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, Türkiye’deki kazançlardan indiril-
mesi de söz konusu değildir.

VII.    YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERENLERİN BEYAN EDİLEN GELİRLERİNDEN YAPABİLECEK-
LERİ İNDİRİMLER

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden aşağıda 
belirtilen indirimler yapılabilir.

1. Aşağıda belirtilen şartlar dahilinde beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aş-
mamak koşulu ile (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine 
ödenen katkı payları ile Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi birinci fıkrasının üç numaralı bendi ve 
bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mü-
kellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, 
hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri.

Şartlar;

a. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kaim ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta 
veya emeklilik şirketi nezdinde yapılmış olmalıdır.

b. Prim tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmalıdır.

c. Primin ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin vergilendirilmesi sırasında ücretten indirilmemiş ol-
malıdır.

d. Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde bunlara ait primlerin kendi gelirlerinden 
indirilmelidir.      

2. Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak Türkiye’de yapılan ve gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefi olanlardan alınacak belgelerle tevsik edilen ve beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan 
eğitim ve sağlık harcamaları.

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen ge-
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lirlerinden kendileri için, serbest meslek erbabının ayrıca bakmakla yükümlü olduğu engelli çocukları için 
engellilik derecelerine göre hesaplanan yıllık indirim tutarları.

4. Beyan edilen gelirin %5’ini (Kalkınmada öncelikli yöreler için beyan edilen gelirin %10’unu) aşma-
mak koşuluyla, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu 
yararına çalışan derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında 
yapılan bağış ve yardımlar.

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, 
sağlık tesisi ve yüz yatak (Kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere 
öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki ida-
re amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı deneti-
minde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile 
mevcut tesislerin faaliyetlerinin devamı için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.

6. Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fakirlere yardım amacıyla gıda banka-
cılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin 
maliyet bedellerinin tamamı.

7. Kültür ve tabiat varlıklarımızın korunmasına yönelik olarak yapılan ve GVK.’nun 89/7 inci maddesin-
de yazılı bağış ve yardımların tamamı.

8. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor 
dallarında tamamı, profesyonel spor dallarında %50’si.

9. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığında ya-
pılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.

10. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış 
ve yardımların tamamı. Ancak bu derneğin iktisadi işletmelerine aynı mahiyetteki bağış ve yardım yapıl-
ması halinde bu yapılan bağışların gelirden indirilmesi söz konusu değildir.

11. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesi kapsamında girişim sermaye fonu olarak ayrılan ve beyan 
edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı.

12. Yurt dışında bulunan kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen ve bunlar tarafından yurt dışında yararla-
nılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe  kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün 
testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca belirlenen meslek eğiti alanında faaliyet bulunan hizmet işletmeleri ile bakanlık izni 
ve denetimine tabi eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere 
hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinde elde ettikleri kazançların %50’ si. (Bu indirimde 
yararlanabilmek için ayrıca fatura veya benzeri belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi 
gerekir.)

VIII.  2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN BEYANNAMENİN VERİLME VE HESAPLANAN VERGİNİN 
ÖDENME ZAMANI

2017 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi;

a.Basit usulde vergilendirilenler, gelirin elde edildiği 2017 takvim yılını takip eden yılın 01.02.2018 -  
25.02.2018 tarihleri arasında, 

b. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlar, işin bittiği 2017 takvim yılını takip eden yılın 01.03.2018 
– 25.03.2018 tarihleri arasında,

c. Yukarıda yazılı olanlar dışındakiler, gelirin elde edildiği 2017 takvim yılını takip eden yılın 01.03.2018 
– 25.03.2018 tarihleri arasında,
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mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Beyan üzerine ödenmesi gereken gelir vergisi, 2018/Şubat ayında beyanname verenler   tarafından 
biri beyannamenin verildiği 2018/Şubat ayında, diğeri 2018/Haziran ayında olmak üzere iki eşit taksitte, 
2018/Mart ayında beyanname verenler ise; biri beyannamenin verildiği 2018/Mart ayında diğeri de 2018/
Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Mahsuplar nedeniyle iadesi gereken vergi bulunması halinde bu tutar mükellef talebi doğrultusunda 
vergi borçlarına mahsuben iade edilebileceği gibi borcunun bulunmadığı durumda nakden iade edilir. 

İade ile ilgili olarak vergi dairesince yapılan düzeltmeye ait düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde iadenin alınması gerekir. Bu süre geçtikten sonra iade hakkı düşer.

IX. BEYAN ÜZERİNE HESAPLANAN VERGİDEN YAPILACAK MAHSUPLAR

Gelir vergisi mükellefleri tarafından beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden aşa-
ğıda belirtilen vergiler mahsup edilir. 

1. Ticari kazanç sahipleri tarafından cari yıl içinde ödenen geçici vergilerin tamamını.

2. Serbest meslek erbabı tarafından cari yıl içinde ödenen geçici vergilerin tamamını.

3. Tam mükellefiyete tabi kurumlardan elde edilen kâr payının brüt tutarının yarısının yıllık gelir vergisi 
beyannamesine dahil edilmiş olmak koşulu ile kâr payının tamamı üzerinden kesilen gelir vergisini.

4. 01.01.1999 – 31.12.2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar 
vergisinden istisna edilen kurum kazançlarının dağıtımı nedeniyle kâr payı alanların aldıkları net kâr payı 
tutarına, bu kâr payının 1/9’ unu eklemek suretiyle buldukları tutarın yarısını yıllık gelir vergisi beyanna-
mesine dahil etmiş olmaları koşulu ile beyan edilen kâr payının 1/5’ ini.

5. Eski hükümlere tabi olarak yararlanılan ve üzerinden %19.8 gelir vergisi kesintisi yapılan yatırım 
indirimine ilişkin kazancın ortaklara dağıtımı nedeniyle kâr payı alanların aldıkları net kâr payı tutarına, bu 
kâr payının 1/9’ unu eklemek suretiyle buldukları tutarın yarısını yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil 
etmiş olmaları koşulu ile beyan edilen kâr payının 1/5’ ini. 

6. Yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilen ve yukarıda sayılan gelirler dışındaki gelirler nedeniy-
le yurt içinde kesinti yolu ile ödenen vergilerin tamamını.

7. Yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmiş olmak koşulu ile bu kazançlar için yurt dışında 
ödenen ve ödendiği tevsik ve ispat edilen gelir vergisi veya benzeri vergilerden, bu gelirler nedeniyle 
Türkiye’de ödenmesi gereken gelir vergisi tutarını aşmayan kısmı.

 ÖRNEK : Bir mükellef  2017 yılında yurt içindeki ticari faaliyetinden 225.000.- TL ticari kazanç ile yurt 
dışı faaliyetinden dolayı da 85.000.- TL ticari kazan elde emiş ve yurt dışı kazancı nedeniyle (85.000.- x 
%38)=32.300.-TL gelir vergisi ödemiş olup, bu verginin ödendiği ilgili ülkedeki vergi idaresinden alınan 
belgenin o ülkede ki Türk konsolosluğuna onaylatılmış ve Türkçeye tercüme ettirilerek beyannameye 
eklenmek suretiyle tevsik ve ispatlanmıştır.

Yurtiçi Ticari Kazanç                   225.000.-   TL    

Yurtdışı Ticari Kazanç                   85.000.-   TL       

Matrah                                       310.000.-   TL

Hesaplanan Gelir Vergisi             100.150.-   TL

Mahsup Edilecek Vergi                27.460,50 TL*    

(Mahsup Edilecek Yurtdışı Vergisi=Ödenecek Gelir Vergisi 72.689.50 TL 85.000.- x 100.150-/310.000.-)
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(*) Yurt dışında ödenen 32.300.-TL yerine, hesaplanan gelir verginin yurtdışı gelirine isabet eden kısmı 
mahsup edilir.

X. MAHSUP SONRASINDA İADESİ GEREKEN VERGİNİN ALINMASI

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirler üzerine hesaplanan gelir vergisinden yukarı-
daki bölümde belirtilen mahsupların yapılmasından sonra kalan tutar;

1. Geçici vergiden kaynaklanması halinde hiçbir belge ve bilgiye gerek olmaksızın mükellefin talebi 
doğrultusunda nakden veya mahsuben iade edilecektir.

2. Kesintilerden kaynaklanması durumunda 10.000.- TL kısmı mükellefin talebi doğrultusunda nakden 
veya mahsuben iade edilecektir.

3. Kesintilerden kaynaklanan ve tutarı 100.000.- TL kadar olan kısmın mükellefin mahsup talebi derhal, 
nakit iade talebi ise Yeminli Mali Müşavir raporuna istinaden yerine getirilecektir.

4. Kesintilerden kaynaklanan ve 100.000.-TL aşan kısmın mükellefin mahsup talebi derhal, nakit iade 
talebi ise teminat karşılığında veya inceleme raporuna istinaden yerine getirilecektir. 

Vergi dairesince gerekli düzelme yapıldıktan sonra düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde alınmayan iade tutarı hazineye irat kaydedilir. Düzelme fişi tebliğ edilmediği sürece 
iadesi gereken tutar hiçbir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın her zaman mükellefin talebi doğrultusunda 
nakden veya mahsuben iade edilir.

 XI.     YILLIK BEYANNAMEYE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER İLE BEYAN EDİLEN GELİRLERDEN 
YAPILA İNDİRİMLERE İLİŞKİN BELGELERİN EKLENMESİ GEREKİR

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi 
kapsamında yapılan indirimlerin belgeleri ile hesaplanan vergiden mahsup edilecek geçici vergi dışında 
kalan gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında kesilmiş vergilere ilişkin belgelerin beyannameye eklenmesi 
gerekmektedir.
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Mevzuattaki Gelişmeler

● 24.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan Bakanlar Kurulu Kararıyla, vergiye 
uyumlu mükelleflerin borçlarının tecilinde 
uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

Düzenlemeyle, Vergi Usul Kanunu kapsamına 
giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara 
bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vade-
sinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut hac-
zolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok 
zor duruma düşürecekse, yazı ile istenmiş olmak 
ve istenen şartları taşımak koşuluyla vadesi bir 
yılı geçmemiş alacakların 36 ayı geçmemek üzere 
faiz ve teminat alınarak tecil olunmasına olanak 
sağlanmıştır.

Madde kapsamında tecil olanağndan yararla-
nabilmek için şu koşullar aranmaktadır:

- Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; 
ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıl-
lık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması

- Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait 
vergi beyannamelerinin kanuni sürelerinde veril-
miş olması

- Madde kapsamına giren ve başvuru tarihi 
itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç 
ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen 
ödenememiş olması.

22 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan 2018/11297 sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kararla, bölgesel nitelikte-
ki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu 
oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirile-
cek yatırımların, ayrı teşvik belgesi düzenlen-
mesi şartıyla, bulunduğu bölgenin desteklerin-
den yararlanmasına olanak sağlanmıştır.

● 15.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 
seri no.lu Tebliğde yapılan düzenlemelerle, 
başta indirimli ÖTV uygulaması ile ilgili iade 
talep sürelerinin 3 aydan 6 aya uzatılması 
olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.
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talebidir.

OLAY: Mükellefiyet kaydı resen silinen şirket-
ten tahsil edilemeyen kamu borçları nedeniyle 
şirketin eski ortağı adına düzenlenen ödeme em-
rinin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu 
kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan 
Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ 

A. 213 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralların 
da yer aldığı;

1. 93. maddesi şöyledir:

“Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile 
ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar 
ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişile-
re posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, 
adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.”

Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, teb-
liğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.”

2. 101. maddesi şöyledir:

“Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır:

1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen 
adresler;

2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;

3. İşi bırakmada bildirilen adresler;

4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas No: 2016/14

Karar No: 2017/170

Karar Tarihi: 13.12.2017

R.G.Tarih-Sayısı: 24.1.2018-30311

Özet: Samsun Vergi Mahkemesinin 213 Sayılı 
VUK Maddelerindeki “… İlan Yolu…” İbarelerinin 
Ve 6183 Sayılı AATUHK 35/2-3. Fıkralarının İpta-
line Yönelik Başvurusu Reddedilmesi Hk. 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN:  Samsun Vergi 
Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: A. 4.1.1961 tarihli ve 213 sa-
yılı Vergi Usul Kanunu’nun;

1. 93. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…
ilan yolu…” ibaresinin,

2. 101. maddesinin,

3.  102. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci 
cümlesinde yer alan “…ilan yolu…” ibaresinin,

4. 103. maddesinin,

B. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. madde-
sine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun’un 3. 
maddesiyle eklenen ikinci ve üçüncü fıkralarının

Anayasa’nın 2., 36., 40. ve 125. maddelerine 
aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi 

Yargı Kararları
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5. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler;

6. (Değişik: 23/6/1982 - 2686/18 md.) Vergi 
mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve ce-
vaplarında gösterilen adresler;

7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla 
tesbit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası 
bulunmak şartiyle);

8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca 
tahrir varakalarında tesbit edilen adresleri.

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden 
tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son 
olarak bildirilmiş veya bu makamca tesbit edilmiş 
olanı nazara alınır.”

3. 102. maddesi şöyledir:

“Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta 
idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muha-
tap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmü-
haberine tarih ve imza konulmak suretiyle tesbit 
olunur.

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini de-
ğiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halin-
de posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve 
mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran 
daireye geri gönderilir.

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, 
bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları ta-
rafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda 
bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı 
beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, 
tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ 
edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur.

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından 
tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden 
tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı 
da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek iade olunursa 
tebliğ ilan yolu ile yapılır.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya 
her hangi bir sebeple imza edemiyecek durumda 
bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak sure-
tiyle tebliğ olunur.

Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ 
edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ 
edilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşu-
larından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti 
üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru hu-

zurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine 
yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek ve hazır bu-
lunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur.”

4. 103. maddesi şöyledir:

“Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoliyle ya-
pılır.

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değiş-
miş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup 
geri gelirse;

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ 
yapılmasına imkan bulunmazsa;

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ 
yapılmasına imkan bulunmazsa.”

B. 6183 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralların 
yer aldığı 35. maddesi şöyledir:

“Limited şirket ortakları, şirketten tamamen 
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edi-
lemeyeceği anlaşılan amme alacağından serma-
ye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu 
olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe 
tabi tutulurlar.

(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Ortağın şir-
ketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı 
devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait 
amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra 
hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Amme alaca-
ğının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda 
pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu 
şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci 
fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutu-
lur.”

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümle-
ri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Engin 
YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Os-
man Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Alpars-
lan ALTAN, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal 
Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, 
M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKA-
YA ve Rıdvan GÜLEÇ’in katılımlarıyla 16.3.2016 ta-
rihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada 
eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenme-
sine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
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III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Elif KA-
RAKAŞ tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin 
rapor, itiraz konusu kanun hükümleri, dayanılan 
Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A. 213 Sayılı Kanun’un 101. Maddesinin İnce-
lenmesi

1. İtirazın Gerekçesi

3. Başvuru kararında özetle; itiraz konusu ku-
ralın tebligatın ilgilisine ulaştırılması açısından et-
kili ve yeterli olmadığı, kurala göre bilinen adres-
lere yapılan tebligatın uygulamada önemli ölçüde 
muhatabına ulaşmadığı zira bu adreslerin büyük 
bir kısmının mükellefin bildirimine bağlanmış ad-
resler olduğu, vergi dairesince muhatap hakkın-
da tesis edilen işlemlerin muhatabına ulaşmayan 
tebligat nedeniyle dava açma yoluna gidilemeden 
kesinleştiği, adrese dayalı kayıt sistemi ile insan-
ların güncel adreslerinin bulunmasının daha kolay 
hâle geldiği, iletişim çağını yaşadığımız günümüz 
teknolojisi imkânlarının kullanılarak kişilerin hak-
larındaki işlemlerden haberdar edilmesi ve bun-
larla ilgili olarak hukuki yollara başvurma hakkının 
genişletilmesinin hukuk devleti ilkesi ve mahke-
meye erişim hakkının gereği olduğu belirtilerek 
kuralın Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı 
olduğu ileri sürülmüştür.

2. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

4. İtiraz konusu kural ile vergi dairesince mü-
kellefe veya ceza sorumlusuna yapılacak tebliğ-
lerde esas alınacak adreslere ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. Kuralda; bu Kanun’a göre bilinen ad-
reslerin mükellef tarafından işe başlamada bil-
dirilen adresler, adres değişikliğinde bildirilen 
adresler, işi bırakmada bildirilen adresler, vergi 
beyannamelerinde bildirilen adresler, yoklama 
fişinde tespit edilen adresler, vergi mahkeme-
sinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında 
gösterilen adresler, yetkili memurlar tarafından bir 
tutanakla tespit edilen adresler, bina ve arazi ver-
gilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit 
edilen adresler oldukları belirtilmiş ve mektupların 
gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibarıyla 
tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş 
veya bu makamca tespit edilmiş olanının nazara 
alınacağı hüküm altına alınmıştır.

5. Anayasa’nın 2. maddesiyle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olduğu 

güvence altına alınmıştır. Hukuk devleti eylem ve 
işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, 
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her 
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu ge-
liştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve 
tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün 
kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine 
açık olan devlettir.

6. Anayasa’nın 36. maddesinin birinci fıkrasın-
da “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalan-
mak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 
hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir. Mad-
deyle güvence altına alınan hak arama özgürlü-
ğü ve adil yargılanma hakkı, bir temel hak olduğu 
gibi diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken 
şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını 
sağlayan en etkili güvencelerden biridir.

7. Tebligat, hukuki işlemlerin yetkili makam-
larca kanuna uygun şekilde muhatabına ya da 
muhatap adına kabule kanunen yetkili kılınanlara 
yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin usulüne uy-
gun olarak yapıldığının belgelendirilmesi işlemidir. 
Hukuki işlemlerin kendilerine bağlanan hukuki so-
nuçları doğurabilmesi, bu işlemlerin muhatabına 
bildirilmesine bağlıdır. Dolayısıyla tebliğde esas 
olan, hak ve menfaatini ilgilendiren tebliğ konu-
sundan muhatabının haberdar edilmesidir.

8. Anayasa’nın 125. maddesinde, idarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık 
olduğu belirtilip idari işlemlere karşı açılacak dava-
larda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı 
öngörülmüştür. Usulüne uygun olarak yapılan teb-
ligat, Anayasa’da güvence altına alınmış olan iddia 
ve savunma hakkının tam olarak kullanılabilme-
sinin ve bireylere tanınan hak arama hürriyetinin 
önemli güvencelerinden biridir.

9. Kanun koyucu, itiraz konusu kural ile ver-
gilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden 
hususların yetkili makamlar tarafından muhatabı-
na bildirilmesi için tebliğde esas alınacak adresin 
belirlenmesinde kaynakları farklı olmakla birlikte 
birçoğu mükelleflerin bildirimine dayanan çeşitli 
adresleri sayma yoluyla göstermiştir. Kuralın ikinci 
fıkrasına göre tebligatın sayılan adreslerden tebli-
gat yapacak olan makama en son bildirilmiş veya 
bu makamca tespit edilen adrese yapılması ge-
rekmektedir.

10. İtiraz konusu kuralın idarenin çeşitli kay-
naklardan elde etme imkânına sahip olduğu ad-
resler arasından muhatabın en son ve güncel ad-
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resinin tespit edilerek tebliğ evrakının muhatabına 
ulaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlendiği 
anlaşılmaktadır. Böyle bir düzenleme anayasal 
sınırlar içinde kanun koyucunun takdir yetkisi kap-
samındadır.

11. Vergi Usul Kanunu’nun 157. ve 158. mad-
deleri ile mükelleflere, bilinen iş veya ikamet yeri 
adreslerinin değişmesi ve iş değişiklikleri söz ko-
nusu olduğunda yeni adreslerini vergi dairesine 
bildirme zorunluluğu yüklenmiştir. Adres değişik-
liklerinin bir aylık sürede bildirilmemesi hâlinde ise 
aynı Kanun’un 352. maddesi uyarınca vergi daire-
lerince mükellefler adına ikinci derece usulsüzlük 
cezası uygulanacağı kural altına alınmıştır. Kanun 
koyucu tarafından kural altına alınan bu tedbirlere 
mükelleflerce uyulduğu takdirde bu adreslere ya-
pılacak tebligatın muhataba ulaşmada etkisizliğin-
den söz edilemeyeceği tartışmasızdır.

12. Kaldı ki mükelleflerin haklarındaki işlemler-
den haberdar olabilmesini sağlayacak en elverişli 
adreslerden birinin bizzat kendilerinin vergisel yü-
kümlülüklerin ifası sırasında ya da adres değişikliği 
söz konusu olduğunda vergi dairesine bildirecek-
leri güncel adreslerinin olduğu açıktır.  

13. Öte yandan bir kanun hükmünün ülke ge-
reksinimlerine uygun olup olmadığı ve hangi araç 
ve yöntemlerle kamu yararının sağlanabileceği 
konusu bir siyasi tercih sorunu olarak kanun koyu-
cunun takdirinde olduğundan bu kapsamda kamu 
yararı değerlendirmesi yapmak anayasa yargısıy-
la bağdaşmaz.

14. Bunun yanında itiraz konusu kuralın yürür-
lüğe girmesinden çok sonra mevzuatımızda yerini 
alarak uygulanmaya başlanan adrese dayalı kayıt 
sisteminin ve bu sistemde kayıtlı gerçek kişilerin 
ikametgâh adresinin kuralın uygulanması sırasın-
da dikkate alınıp alınamayacağı hususu yargı mer-
cilerinin takdirine bağlı olup bu konuda yasal bir 
engel bulunmamaktadır.

15. Bu bağlamda kamu yararı amacıyla ve ana-
yasal sınırlar içinde kullanılan takdir hakkı kapsa-
mında düzenlendiği anlaşılan itiraz konusu kuralın 
hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir yönü olmadığı 
gibi hak arama hürriyetini daraltan ya da ortadan 
kaldıran bir niteliği de bulunmamaktadır.

16. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. 
ve 36. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi 
gerekir.

B. 213 Sayılı Kanun’un 93. ve 102. Maddele-
rinde Yer Alan “…ilan yolu…” İbareleri ile 103. 
Maddesinin İncelenmesi

1. Uygulanacak Kural Sorunu

17. Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun’un 40. maddelerine göre; bir da-
vaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle 
uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde 
kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı gör-
mesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdü-
ğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına var-
ması durumunda bu hükmün iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak bu 
kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mah-
kemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince 
açılmış ve mahkemenin görevine giren bir dava-
nın bulunması, iptali istenen kuralın da o davada 
uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise 
bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde orta-
ya çıkan sorunların çözümünde veya davayı so-
nuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki 
yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

18. Başvuran Mahkeme 213 sayılı Kanun’un 
103. maddesinin iptalini talep etmiştir.

19. Kanun’un 103. maddesinde, tebliğin ilan 
yoluyla yapılacağı hâller 4 bent hâlinde sayılmış-
tır. (1) numaralı bentte, muhatabın adresinin hiç 
bilinmemesi; (2) numaralı bentte, muhatabın bili-
nen adresinin yanlış veya değişmiş olması ve bu 
yüzden gönderilmiş olan mektubun geri gelmesi; 
(3) numaralı bentte, başkaca sebeplerden dolayı 
posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması; 
(4) numaralı bentte ise yabancı memleketlerde 
bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunma-
ması hâllerine yer verilmiştir.

20. Başvuran mahkemede görülmekte olan 
davada, mükellefiyet kaydı resen silinen şirket ad-
resine yapılmaya çalışılan tebligatın adresin kapalı 
olması nedeniyle gerçekleştirilemeyerek evrakın 
merciine iade edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla 
(1), (2) ve (4) numaralı bentlerin somut olayda-
ki durumla örtüşmemesi nedeniyle uyuşmazlıkta 
uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle 
söz konusu bentler yönünden başvurunun Mah-
kemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

21. Açıklanan nedenlerle 4.1.1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103. maddesinin bi-
rinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı bentlerinin, 
itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bak-
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makta olduğu davada uygulanma olanağı bulun-
madığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği 
nedeniyle REDDİNE OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

2.   İtirazın Gerekçesi

22. Başvuru kararında özetle, ilan yoluyla teb-
liğin Anayasa’nın 125. maddesinde belirtilen yazılı 
bildirim niteliğini taşımadığı, tebliğ edilen işleme 
karşı hangi kanun yollarına, hangi mercilere hangi 
sürelerde başvurabileceği hususlarının söz konusu 
tebliğ yolunda belirtilmesinin mümkün olmadığı, 
ilanen tebliğ yoluna önemli hukuki sonuçlar bağ-
lanmasına karşılık bu yola başvurulması ile mu-
hatabın hakkındaki işlemden haberdar olmasının 
neredeyse imkânsız olduğu zira idarece hakkında 
ne zaman işlem tesis edileceğini bilmesi mümkün 
olmayan bir kişinin ne zaman ve nerede yayımla-
nacağını bilmediği bir ilanı takip etmesinin ve bu 
şekilde işlemden haberdar olmasının hayatın ola-
ğan akışına aykırı olduğu, bu durumun mahkeme-
ye erişim hakkını ortadan kaldırdığı, ilan yolu ile 
tebliğ yerine günümüzün teknolojik imkânlarının 
kullanılmasının ya da muhatabın birinci dereceden 
yakınlarından başlamak üzere yakınlara yapılacak 
tebligat ile muhatabın haberdar edilmesinin daha 
elverişli olduğu belirtilerek kuralların Anayasa’nın 
2., 36., 40. ve 125. maddelerine aykırı olduğu ileri 
sürülmüştür.

3. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

23. İtiraz konusu kurallardan 93. madde, ta-
hakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup 
hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazıların 
adresleri bilinmeyenlere tebliğinin  “ilan yolu”  ile 
yapılacağını; 102. maddenin dördüncü fıkrası, teb-
liği çıkaran merci tarafından tayin olunacak müna-
sip bir süre sonra ikinci defa tebliğe çıkarılan tebliğ 
evrakının aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade 
olunması hâlinde tebliğin “ilan yolu” ile yapılaca-
ğını; 103. maddenin (3) numaralı bendi ise başka-
ca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına 
imkân bulunmaması hâlinde tebliğin “ilan yolu” ile 
yapılacağını düzenlemektedir.

24. Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin 
korunması” başlıklı 40. maddesinin ikinci fıkrasın-
da; devletin işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun 
yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini 
belirtmek zorunda olduğu, “Yargı yolu” başlıklı 
125. maddesinin üçüncü fıkrasında da idarî işlem-
lere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim 
tarihinden başlayacağı öngörülmüştür.

25. Vergi hukukunun kendine özgü nitelikleri, 

vergilendirme işlemlerinin bireylerin temel hak ve 
özgürlüklerini yakından ilgilendirmesi ve devletin 
ekonomik, sosyal veya mali politikalarını gerçek-
leştirebilmesi amacıyla vergi alacağını sorunsuz 
bir şekilde tahsil edebilmesi bakımından vergi 
idaresince yapılacak tebliğ işlemlerinin belirli bir 
düzen dâhilinde işlemesi ve muhatabına ulaşacak 
şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu doğ-
rultuda vergilendirme sürecinin aşamalarından biri 
olan tebliğ konusunda hangi usul kurallarının be-
lirleneceği anayasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla 
kanun koyucunun takdir yetkisi içinde kalmakta-
dır. 

26. İtiraz konusu kurallar incelendiğinde ilan 
yolu ile tebliğin muhatabın adresinin bilinmemesi, 
mutat tebliğ yolu olan posta yolu ile bilinen adres-
lere tebliğin iki kez denenip aynı sebeple sonuç 
alınamaması veya başkaca sebeplerden dolayı 
posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması 
üzerine muhatabın itiraz etme ya da dava açma 
gibi tebliğ tarihinden itibaren başlayan birtakım 
haklarını kaybetmemesi amacıyla başvurulan bir 
yöntem olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu 
anlamda kuralların kamu yararına aykırı oldu-
ğu söylenemez. İtiraz konusu kuralların belirtilen 
amacı etkin bir şekilde gerçekleştirmeye elveriş-
li olup olmadığı yönündeki bir değerlendirme ise 
anayasallık denetiminin kapsamı dışında kalmak-
tadır.

27. İlan yolu ile tebliğin uygulanması birtakım 
şekil şartlarına tabidir. 213 sayılı Kanun’un 104. 
maddesinde düzenlenen bu şartlara göre ilan ya-
zısının asılacağı vergi dairesi, gönderileceği muh-
tarlık ve yayımlanacağı gazetelerin belirlenmesin-
de muhatabın bağlı olduğu vergi dairesi ile bilinen 
son adresi esas alınır. Söz konusu şekil şartları 
muhatabın ilandan haberdar edilmesini mümkün 
olduğunca sağlamaya yönelik güvence oluştur-
maktadır.

28. Bu bağlamda ilan yolu ile tebliğin mutat 
yollarla tebliğin imkânsız olduğu hâllere münha-
sıran getirildiği, tebliğ imkânsızlığının büyük ölçü-
de mükelleflerin kanuni yükümlülüklerini yerine 
getirmemesinden kaynaklandığı ve ilan yolu ile 
tebliğ yönteminin ilanın muhataba ulaşmasını 
sağlamaya elverişli yasal güvenceler içerdiği an-
laşıldığından itiraz konusu kurallarda hukuk devleti 
ilkesine ve hak arama hürriyetine aykırılıktan söz 
edilemez.

29. Anayasa’nın 125. maddesinin üçüncü fık-
rasında, idari işlemlere karşı açılacak davalarda 
sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı vur-
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gulanarak ilgilinin hakkında tesis edilen işlemin 
içeriğinden haberdar edilmesi ve bu yolla işleme 
karşı kullanabileceği dava açma hakkının korun-
ması amaçlanmıştır. Posta ya da memur eliyle teb-
liğ usulünün aksine ilan yolu ile tebliğ usulü yazılı 
bildirim türleri içinde yer almamaktadır. Bununla 
birlikte ilan yolu ile tebliğin posta ya da memur 
eliyle tebliğin denenip de sonuç alınamadığının 
veya muhatabın adresinin bilinmemesi yahut baş-
kaca sebeplerle tebliğin imkânsızlığının kesin ola-
rak tespit edildiği noktada başvurulması gereken 
ikincil bir tebliğ yöntemi olduğunun vurgulanması 
gerekir. Bir başka ifadeyle yazılı bildirim yapıla-
bilmesi muhatabın güncel adresinin bilinmesine 
bağlıdır. Bilinen son adresinde mükellefe yazılı 
bildirimde bulunmak üzere gerekli işlemlerin ya-
pılmasına rağmen başarılı olunamaması hâlinde, 
bir başka deyişle yazılı bildirim yerine bir seçenek 
olarak değil yazılı bildirimin imkânsızlığı nedeniyle 
bir zorunluluk olarak uygulanan ilan yolu ile tebliğ 
yönteminde ve bu yöntemin uygulanmasına iliş-
kin itiraz konusu kurallarda Anayasa’nın 125. mad-
desine aykırılık bulunmamaktadır.

30. Anayasa’nın 40. maddesinin ikinci fıkrasıy-
la devlete verilen görev,  işlemlerinde ilgili kişilerin 
bu işlemlere karşı başvurabilecekleri kanun yolla-
rının, mercilerin ve bunların sürelerinin belirtilmesi 
görevidir. Bu hususlara ilanen tebliğ usulünde yer 
verilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu 
itibarla itiraz konusu kurallarda Anayasa’nın 40. 
maddesine aykırılıktan söz edilemez.

31. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 
2., 36., 40. ve 125. maddelerine aykırı değildir. İti-
razın reddi gerekir.

C. 6183 Sayılı Kanun’un 35. Maddesine 5766 
Sayılı Kanun’la Eklenen İkinci ve Üçüncü Fıkrala-
rın İncelenmesi

1. Uygulanacak Kural Sorunu

32. 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesinin birin-
ci fıkrasında, limitet şirket ortaklarının şirketten 
tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya 
tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağın-
dan sermaye hisseleri oranında doğrudan doğ-
ruya sorumlu olacakları ve bu Kanun hükümleri 
gereğince takibe tabi tutulacakları; itiraz konusu 
ikinci fıkrasında, ortağın şirketteki sermaye payı-
nı devretmesi hâlinde payı devreden ve devralan 
şahısların devir öncesine ait amme alacaklarının 
ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müte-
selsilen sorumlu tutulacağı; üçüncü fıkrasında da 
amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği 

zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olma-
ları hâlinde bu şahısların amme alacağının öden-
mesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen 
sorumlu tutulacağı düzenlenmektedir.

33. Başvuran Mahkemede görülmekte olan 
dava, devir tarihinden önce doğmakla birlikte 
devir tarihi itibarıyla henüz vadesi gelmemiş ve 
idarece resen yapılan tarhiyat üzerine devir tari-
hinden sonraki bir tarihte ödenmesi gereken bir 
amme alacağına ilişkindir. Dolayısıyla amme ala-
cağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlar-
da farklı kişilerin pay sahibi olması söz konusudur. 
İkinci fıkra ise  hisse devir tarihi itibarıyla vadesi 
geldiği hâlde ödenmemiş amme alacaklarından 
sorumluluğu düzenlemektedir.

34. Bu itibarla 6183 sayılı Kanun’un 35. madde-
sinin ikinci fıkrası bakılmakta olan davada uygula-
nacak kural değildir.

35. Açıklanan nedenlerle 21.7.1953 tarihli 
ve  6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’un 35. maddesine 4.6.2008 tarih-
li ve 5766 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen 
ikinci fıkranın itiraz başvurusunda bulunan Mah-
kemenin bakmakta olduğu davada uygulanma 
olanağı bulunmadığından, başvurunun Mahkeme-
nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE OYBİRLİĞİYLE 
karar verilmiştir.

2. İtirazın Gerekçesi

36. Başvuru kararında özetle, kanun koyucu-
nun amme alacağını güvenceye almak bakımından 
sorumluluğun yaygınlaştırılması yoluna gidebile-
ceği gibi müteselsil sorumluluk da öngörebileceği 
ancak amme alacağının doğduğu ve ödenmesi 
gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı kişiler 
olması durumunda payı devralan ve ortaklık pa-
yının devir tarihinden önceki döneme ait vergi ve 
diğer mali ödev ve yükümlülükler yönünden her-
hangi bir kusuru bulunmayan kişilerin başkalarının 
eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa 
ortak olmasının adalet ve hakkaniyetle bağdaş-
mayacağı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2. mad-
desine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

3. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

37. Kanun’un 35. maddesinin birinci fıkrasın-
da, limitet şirket ortaklarının şirketten tamamen 
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edi-
lemeyeceği anlaşılan amme alacağından serma-
ye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu 
olacakları ve bu Kanun hükümleri gereğince ta-
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kibe tabi tutulacakları belirtilmiştir. İtiraz konusu 
üçüncü fıkrada ise amme alacağının doğduğu ve 
ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin 
farklı şahıslar olmaları hâlinde bu şahısların amme 
alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne 
göre müteselsilen sorumlu tutulacağı hüküm al-
tına alınmıştır.

38. Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hu-
kuk devleti; eylem ve işlemleri hukuka uygun, 
insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri 
koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk 
düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk 
güvenliğini sağlayan, bütün etkinliklerinde hukuka 
ve Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri bağım-
sız yargı denetimine bağlı olan devlettir. Kanun-
ların kamu yararının sağlanması amacına yönelik 
olması; genel, objektif, adil kurallar içermesi ve 
hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti 
olmanın gereğidir. Bu nedenle kanun koyucunun 
hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir 
yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkani-
yet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak 
kullanması gerekir.

39. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre; 
kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç 
ve konu için bir veya daha çok gerçek veya tüzel 
kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulabi-
len limitet şirketler, borç ve yükümlülükleri dola-
yısıyla sadece mal varlığıyla sorumludur. Ortaklar 
yönünden ise şirket borçlarından dolayı sorumlu-
luk söz konusu değildir. Limitet şirket ortaklarının 
şirket faaliyetlerinden doğan amme alacakların-
dan dolayı sorumluluklarını düzenleyen itiraz ko-
nusu kural, 6102 sayılı Kanun hükümlerine amme 
alacakları yönünden getirilen istisnai bir hüküm 
niteliğindedir.

40. İtiraz konusu kural ile limitet şirket ortak-
larına getirilen sorumluluk ikinci dereceden bir 
sorumluluk olup limitet şirket borçlarının asli so-
rumluluğu şirket tüzel kişiliğine aittir. Ortakların 
sorumluluğuna gidilebilmesi için öncelikle takibe 
konu amme alacağının şirketten tahsiline çalı-
şılması ve fakat bu alacağın şirketten tamamen 
veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edi-
lemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Bu şart 
gerçekleşmeden limitet şirket ortaklarının sorum-
luluğuna gidilemez. Kanun’un 35. maddesinin or-
taklara yüklediği bu sorumluluk; sermaye hisseleri 
oranında, müteselsil ve kusursuz sorumluluktur.

41. İtiraz konusu kural uyarınca tahsile konu 
alacağın doğduğu zaman pay sahibi olan ortaklar 
ile bu alacağın ödenmesi gereken zamanda pay 

sahibi olan ortakların sorumluluğuna gidilebilmek-
tedir. Bu iki farklı dönemde farklı kişilerin ortak-
lığının söz konusu olması, alacağın doğumundan 
sonraya ve ödeme zamanından önceye rastlayan 
bir zaman diliminde ortaklığın hisse devri ile baş-
kasına geçmesi hâlinde gerçekleşebilecek bir du-
rumdur. Buna göre payını devreden ortak ya da 
ortaklar, amme alacağının doğduğu tarihte; dev-
ralan ortak ya da ortaklar ise amme alacağının 
ödenmesi gerektiği zaman diliminde pay sahibidir. 
Burada tahsile konu amme alacağının doğumun-
dan tahsili aşamasına kadar olan vergilendirme 
sürecinin hem devredenin hem de devralanın pay 
sahibi olduğu dönemlere yayılması söz konusu-
dur.

42. 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesine 5766 
sayılı Kanun ile ikinci fıkra ve itiraz konusu üçüncü 
fıkranın eklenerek yürürlüğe girmesinden önceki 
dönemde hisse devri ile ortak ya da ortakları de-
ğişmiş olan limitet şirketlerden tahsil edilemeyen 
amme borçlarından hangi ortak ya da ortakların 
sorumlu tutulacağı konusunda Danıştay’ın vergi 
dava daireleri arasında içtihat birliği oluşmamış-
tır. Bazı daireler devirden önce doğan amme ala-
caklarından hisse devir tarihi itibarıyla devreden 
ortağın sorumlu tutulamayacağına ve dolayısıyla 
devralan ortağın sorumluluğu bulunduğuna karar 
verirken bazı daireler ise devredenin devir tari-
hinden sonra da sorumluluğunun devam ettiğine 
karar vermiştir. Kanun koyucunun vergi daireleri 
arasında oluşan ve biri devralanı diğeri ise devre-
deni sorumlu tutan bu içtihatlar arasındaki farklı-
lığı gidermek amacıyla devreden ve devralan or-
tağın müteselsil sorumluluğunu düzenleyen itiraz 
konusu kuralı ihdas ettiği görülmektedir. Nitekim 
kuralın gerekçesinde bu hususa da değinilmiştir.

43. 5766 sayılı Kanun’un genel gerekçesin-
de, 6183 sayılı Kanun’un temel felsefesinin koru-
narak amme alacaklarının daha süratle tahsiline 
imkân verilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. 
İtiraz konusu kurala ilişkin madde gerekçesinde de 
amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği 
zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması 
hâlinde bu şahısların sorumluluk uygulamasının 
amme alacaklarının düzenlendikleri kanunlarda-
ki kanuni ödeme sürelerinde ve/veya 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu’na göre verilen özel ödeme 
sürelerinde farklı şahısların ortak olması hâlini de 
kapsadığı ifade edilerek yargı yerlerince görüş 
birliğine varılamayan bir konuya açıklık getirme 
ve ihtilafları azaltma amacının güdüldüğü belirtil-
miştir. Gerekçede ayrıca kuralın bir yandan hisse 
devri yapan ortakların borcunu ödemesini sağla-
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yacağı, diğer yandan da devralan şahısların limitet 
şirket hissesinin değerini borçluluk durumunu da 
göz önüne alarak belirlemesine imkân vereceği 
ifade edilmiştir.

44. Buna göre limitet şirketten tahsil edileme-
yen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme 
alacaklarından alacağın doğduğu ve ödenmesi ge-
rektiği zamandaki pay sahiplerinin sermaye hisse-
leri oranında doğrudan doğruya, müteselsilen ve 
kusur şartı aranmaksızın sorumlu olacağını düzen-
leyen itiraz konusu kuralın daha hızlı ve daha yük-
sek oranda tahsilatın sağlanması amacıyla çıkarıl-
dığı ve bu düzenlemenin kanun koyucunun takdir 
yetkisinde olduğu açıktır.

45. Kanun koyucu, amme alacağını güvence-
ye almak bakımından sorumluluğu yaygınlaştırma 
yoluna giderek müteselsil sorumluluk öngörebile-
ceği gibi  haklı sebeplerin bulunması hâlinde ku-
sursuz sorumluluk da öngörebilir.

46. Limitet şirket ortakları, taahhüt ettikleri 
sermaye ile şirketin mal varlığına doğrudan katkı 
sağlamaktadır. Bunların ayrıca şirketin bütün iş-
lemleri ve hesapları hakkında bilgi alma ve incele-
me, ana sözleşmede değişiklik yapma, kârdan pay 
alma ve yönetime katılma hakları vardır. Ortaklar 
ayrıca şirketi yönetim ve temsile yetkili kanuni 
temsilcilerin özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, 
iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı tali-
matlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst 
gözetiminden sorumludur ve kanuni temsilciyi 
değiştirebilecek ya da görevden alabilecek genel 
kurul kararında da oy hakkına sahiptir. Şirket yö-
netimine ilişkin bu hak ve yetkiler, ortaklara şirket 
faaliyetleri üzerinde denetim ve gözetim imkânı 
sağlamaktadır.

47. Bu itibarla limitet şirket ortaklarının şirket 
mal varlığı ve yönetimi üzerinde sahip olduğu hak 
ve yetkileri göz önünde bulunduran kanun koyu-
cunun amme alacakları yönünden ortakların ku-
sursuz sorumluluğuna gidilebileceğini öngörme-
sinde anayasal bir engel bulunmamaktadır.

48. Diğer taraftan itiraz konusu kural ile ön-
görülen kusursuz sorumluluğun ortaklara orantı-
sız bir külfet yüklememesi gerekir. Bu bakımdan 
kural, devreden ve devralan ortaklara getirdiği 
yükümlülüklerin ölçülülüğü yönünden ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir.

en önce hem devreden hem de devralan or-
tak tarafından hisse devri sırasında itiraz konusu 
kuralın bilindiğinin belirtilmesi gerekir. Buna göre 

devirden önce doğan amme alacaklarından kural 
gereğince devir tarihi itibarıyla sorumlu tutulaca-
ğını bilen devralanın hisse devir sözleşmesinden 
önce gerekli inceleme ve kontrolleri yapabileceği, 
elde ettiği sonuçlara göre hisse değerinin belirlen-
mesi dâhil olmak üzere birtakım tedbirler alabile-
ceği göz önünde bulundurulduğunda itiraz konusu 
kural ile devralan için öngörülen sorumluluğun 
hakkaniyete aykırı bir yönü olmadığı ve devralana 
orantısız bir külfet yüklemediği anlaşılmaktadır.

50. Payını devreden ortak yönünden ise ortak 
olduğu dönemde doğan amme alacakları içinde 
kanuni ödeme süresi devir tarihinden sonraya 
tekabül edenlerin devir öncesinde tespit edilebil-
mesi mümkündür. Devir sonrasına intikal etmekle 
birlikte devreden ortağın devir öncesinde tespit 
edebileceği bu yükümlülüklere ilişkin vergi aslının 
devredenin pay sahibi olduğu dönemde doğdu-
ğu gözden uzak tutulmamalıdır. Vergi aslına ila-
ve olarak ortaya çıkan birtakım vergi cezaları ve 
faizler devralan ortağın dönemine sarkan yüküm-
lülüklerin ifasıyla ilgili olsa bile bu yükümlülükler 
(örneğin beyanname verme) yalnızca sınırlı bir 
dönemi kapsamaktadır. Ayrıca devreden ortağın 
tüm bu hususları değerlendirerek hissesini devre-
deceği kişiyi seçme özgürlüğü olduğu da unutul-
mamalıdır. Dolayısıyla itiraz konusu kuralın devre-
den ortağa orantısız bir külfet yüklediğinden söz 
edilemez.

51. Devreden ortağın pay sahibi olduğu dö-
nemde doğan ve kanuni ödeme süresi de bu dö-
neme ait olan ancak bu dönem içindeki birtakım 
yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmal ya 
da kusurlar nedeniyle kanuni ödeme süresinden 
sonra idarece resen ya da ikmalen yapılan tar-
hiyatlar sonucunda özel ödeme süresi devir ta-
rihinden sonraya tekabül eden amme alacakları 
yönünden ise devredenin sorumluluğuna gidilme-
sinde hakkaniyete aykırı bir yön bulunmamakta-
dır. Zira söz konusu amme alacakları tüm yüküm-
lülükleriyle devredenin pay sahibi olduğu döneme 
aittir.

52. Sonuç olarak limitet şirketten tamamen 
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edile-
meyeceği anlaşılan amme alacağından devreden 
ve devralan ortakların sermaye hisseleri oranında 
müteselsil ve kusursuz sorumluluklarını öngören 
itiraz konusu kural, hukuk devleti ilkesine aykırı 
değildir.

53. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi 
19.3.2015 tarihli ve E.2014/144, K.2015/29 sayılı 
kararı ile  6183  sayılı Kanun’un 4.6.2008 tarih ve 
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5766 sayılı Kanun’la değişik mükerrer 35. madde-
sinin beşinci fıkrasını hukuk devleti ilkesine aykırı 
bularak iptal etmiştir. Anılan fıkra,  tüzel kişilerle 
küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi 
tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından 
tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya 
tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları 
yönünden; alacağın doğduğu ve ödenmesi ge-
rektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü 
idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu 
şahısların amme alacağının ödenmesinden müte-
selsilen sorumlu tutulacağını düzenlemektedir.

54. Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu dü-
zenleyen beşinci fıkra, sorumluluğun şartları ba-
kımından itiraz konusu kuralla örtüşmekle birlik-
te kanuni temsilciler ile limitet şirket ortaklarının 
sorumluluk hukuku bakımından aynı kapsamda 
değerlendirilmesi mümkün değildir. Zira bu iki sı-
fatın üstlendiği yetki ve sorumlulukların kapsam 
ve nitelikleri birbirinden farklıdır. Limitet şirkette 
kanuni temsilci, şirket ortaklarından biri olabildiği 
gibi dışarıdan seçilen üçüncü bir şahıs da olabil-
mektedir. Bu kişi her türlü sıfatından bağımsız ola-
rak kendisine verilen yetkiler çerçevesinde şirketi 
temsil görevini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Kanuni temsilcinin sorumluluğu, görevini yerine 
getirirken işlediği eylemlerinden kaynaklanmak-
tadır. Sorumluluğunun temelinde eylemleri ol-
duğundan bu eylemler nedeniyle sorumluluğuna 
gidilirken kusur ilkesine dayanılması olağandır. Or-
tağın sorumluluğu ise eylemlerinden değil şirketin 
mal varlığına sermayesi ile katkı sağlamasından 
ve şirket yönetimine ilişkin faaliyetler üzerinde 
gözetim ve denetim imkânına sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır.

55. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin söz 
konusu kararındaki koşullarla itiraz konusu kural-
daki koşullar aynı olmadığından kanuni temsilcile-
re ilişkin benzer içerikli düzenlemenin iptal edilmiş 
olmasının limitet şirket ortaklarının sorumluluğunu 
düzenleyen itiraz konusu kuralın da iptalini gerek-
tirdiği söylenemez.

56. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. 
maddesine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

IV. HÜKÜM

A. 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun;

1. a. 93. maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “…ilan yolu…” ibaresinin,

 b. 101. maddesinin,

c. 102. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci 
cümlesinde yer alan “…ilan yolu…” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve itirazın 
REDDİNE,

2. 103. maddesinin birinci fıkrasının;

a. (1), (2) ve (4) numaralı bentlerinin,  itiraz 
başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta 
olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığın-
dan, başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nede-
niyle REDDİNE,

b. (3) numaralı bendinin Anayasa’ya aykırı ol-
madığına ve itirazın REDDİNE, 

B. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. madde-
sine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun’un 3. 
maddesiyle eklenen;

1. İkinci fıkranın,  itiraz başvurusunda bulunan 
Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulan-
ma olanağı bulunmadığından, başvurunun Mah-
kemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2. Üçüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığı-
na ve itirazın REDDİNE,

13.12.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

T.C
DANIŞTAY 

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2016/82

Karar No: 2016/83

Karar Tarihi: 10.02.2016

R.G.Tarih-Sayısı: 24.1.2018-30311

Özet: İhbarname İle Birlikte Tebliğ Edilmeyen 
Vergi Tekniği Raporunun, Dava Devam Ederken 
Müstakilen Tebliğ Edilmesi Hk.

Vergi ziyaı cezalı tarhiyatın dayanağı olan ve 
mükellefe tebliğ edilen inceleme raporunda atıf 
yapılan vergi tekniği raporu ihbarname ile birlikte 
tebliğ edilmemiş olsa da yargılama aşamasında 
müstakil olarak tebliğ edilerek davacının, yargı-
lama aşamasında uyuşmazlık konusu olaya ilişkin 
ayrıntılı açıklamalarını yapmak suretiyle savunma 
hakkını kullanması, haklılığını ortaya koymaya yö-
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nelik delillerini dilekçe ekinde dosyaya ibraz etmiş 
olması durumunda, davacının, savunma hakkının 
kısıtlanmadığı ve temel haklarının ihlal edilmediği-
nin kabulü ile Mahkemece uyuşmazlığın esasının 
incelenmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: Davacı adına inceleme raporu 
uyarınca Aralık 2011 dönemi için re’sen salınan üç 
kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi davaya 
konu yapılmıştır.

(…) Vergi Mahkemesi kararıyla; Anayasa’nın 
36 ve 125. maddelerine değindikten sonra; iddia 
ve savunma hakkının birbirini tamamladığı ve bir-
birinden ayrılmaz niteliğiyle de hak arama hürri-
yetine temel oluşturduğu, hak arama hürriyetinin, 
önemi nedeniyle yalnız toplumsal barışı güçlen-
diren dayanaklardan biri değil, aynı zamanda bi-
reyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme, hak-
sızlığı önleme uğraşının da aracı olduğu, savunma 
hakkının öznesinin, suçlanan kişi olduğu, kişinin 
savunma seçeneklerini değerlendirebilmesi için 
öncelikle kendisine yöneltilen suçlamanın varlığını 
ve sebeplerini bilmesi gerektiği, çağdaş bir hukuk 
düzeninde bu hakkın kullanılmasının olabildiğin-
ce kolaylaştırılması; olumlu ya da olumsuz sonuç 
almayı geciktiren, güçleştiren engellerin kaldırıl-
ması gerektiği, savunma hakkının belirtilen şekil-
de kullanılabilmesinin ise iddia olunan fiile ilişkin 
tespit ve kanıtların bilinmesi, buna bağlı olarak 
karşı argümanlar geliştirilerek aksi yönde tespit 
ve kanıtların sunulmasıyla mümkün olduğu, sa-
vunma hakkının, Anayasa’nın “Kişinin Hakları ve 
Ödevleri’ni belirleyen ikinci bölümünde yer alan 
temel haklardan olduğu, evrensel konumu nede-
niyle, insanlığın ortak değerlerinden sayıldığı, fel-
sefi ve hukuksal nitelikleri ve içerikleriyle adalet 
kavramı ve yargılama işlevinin, birbirini tümleyen, 
birbirinden ayrılmaz nitelikteki sav-savunma-
karar üçlüsünden oluşan yargıyla yaşama geçtiği, 
Anayasa Mahkemesi’nin 14.07.1998 tarih ve E. 
1997/41, K. 1987/47 sayılı kararında; Avrupa İn-
san Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 
Sözleşmenin, savunma hakkının önemini ve ge-
reğini vurgulayan 6. maddesini de dikkate alarak 
savunma hakkının niteliğini vurguladığı, herke-
sin kendisine yönelik isnadın nedeninden ve ni-
teliğinden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve 
ayrıntılı olarak haberdar edilmek hakkına sahip 
olduğu; olayı, isnadın nedenini ve hukuki niteli-
ğini bilmeyen kişinin kendisini yeterince savuna-
mayacağının açık olduğu, bu hususun, savunma 
hakkının temelini oluşturduğunun belirtildiği, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 35. maddesinin 2. 
fıkrasına göre mükelleflerin uzlaşma, dava açma 

ve savunma gibi yasal haklarını kullanabilmeleri 
için tarhiyatın dayanağı olan ve tarhiyatın yapılma 
nedeni ile matrah farkının tespitine ilişkin hesap-
lamaların nasıl yapıldığına dair açıklamaları içeren 
takdir komisyonu kararının vergi inceleme raporu-
nun veya tarhiyata dayanak alınan mükellef adına 
düzenlenmiş vergi tekniği raporunun ihbarname-
ye eklenmesi gerektiği, bu niteleme karşısında 
takdir komisyonu kararının, inceleme raporunun 
veya mükellef adına düzenlenmiş vergi tekniği 
raporunun ihbarnameye eklenmemesinin, anılan 
Kanun’un 108. maddesinde belirtilen basit şekil 
noksanlığı olarak mütalaa edilemeyeceği, mükel-
leflerin özel hayatlarının gizliliğinin korunmasının 
öncelikle anayasal bir hak olduğu, Anayasa’nın 
temel hak ve ödevler kısmında düzenlenen 20. 
maddesinin de genel olarak mahremiyete ilişkin 
hükümler içerdiği, kişilerin özel hayatlarıyla ilgili 
bilgilerin gizliliğinin korunmasının Anayasal temel 
hak ve özgürlükler kapsamında güvence altına 
alındığı, vergilendirme işlemi sırasında da bu hak-
kın korunması için vergi hukukunda vergi mahre-
miyeti ilkesine yer verildiği, Vergi Usul Kanunu’nun 
5. maddesi ile vergi mahremiyetine uymak zorun-
da olan kişilerin, görevleri dolayısıyla mükellef 
veya mükellefle ilgili kişilerin şahıslarına ilişkin 
olarak ede ettikleri ve gizli kalması gereken bilgi-
leri açıklamaları, kullanmaları ve üçüncü şahıslara 
kullandırmalarının yasaklandığı, vergi mahremi-
yetinin, mükelleflerin, kendilerine ait gizli bilgileri 
güvenle vergi dairesine verebilmelerini sağladığı, 
mükelleflere, kendilerine ait bilgilerin verilmeme-
sinin bu madde kapsamında değerlendirileme-
yeceği, dosyanın incelenmesinden, dava konusu 
vergi ziyaı cezalı tarhiyatların dayanağı olan vergi 
inceleme raporunda atıf yapılan 06.05.2013 tarih 
ve 2164/1 sayılı vergi tekniği raporunun davacıya 
tebliğ edilmediği, ihbarnamelerin tebliğ edilme-
si ve davacı tarafından söz konusu tarhiyatların 
dava konusu yapılmasını müteakip davalı idarece 
21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edildiği-
nin anlaşıldığı, davacıya ihbarname tebliğ edilmesi 
esnasında inceleme raporu ile birlikte söz konusu 
raporların dayanağı olan vergi tekniği raporu teb-
liğ edilmeyerek, savunma hakkının engellendiği, 
vergi tekniği raporunun sonradan tebliğ edilme-
sinin, davacıya tam ve eksiksiz bir şekilde savun-
ma hakkı tanındığını göstermeyeceği gerekçesiyle 
tarhiyatı kaldırmıştır.

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen 
Danıştay Dördüncü Dairesi, 09.12.2014 gün ve E. 
2014/7759, K. 2014/8273 sayılı kararıyla temyiz 
istemini reddetmiş ise de karar düzeltme istemi-
ni kabul ederek önceki kararını kaldırdıktan son-
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ra temyiz istemini yeniden inceleyerek verdiği 
11.06.2015 gün ve E. 2015/3123, K. 2015/3203 sayılı 
kararıyla; vergi tekniği raporu ihbarname ile bir-
likte tebliğ edilmemiş ise de 21.10.2013 tarihinde 
müstakil olarak tebliğ edildiği, davacının, dava di-
lekçesinde uyuşmazlık konusu olaya ilişkin ayrıntılı 
açıklamalarını yaparak haklılığını ortaya koymaya 
yönelik delillerini dilekçe ekinde dosyaya ibraz et-
tiği, bu bakımdan, davacının savunma hakkının kı-
sıtlanması gibi bir durum söz konusu olmayıp, işin 
esasının incelenmesi gerekirken, salt dava konusu 
vergi ziyaı cezalı tarhiyatların dayanağı olan ve 
söz konusu inceleme raporunda atıf yapılan vergi 
tekniği raporunun davacıya ihbarname ile birlik-
te tebliğ edilmediğinden bahisle cezalı tarhiyatın 
kaldırılmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık 
görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

(…) Vergi Mahkemesi kararıyla; ilk kararında 
yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek ola-
rak; vergi tekniği raporunun dava açıldıktan sonra 
müstakil olarak tebliğ edilmesinin davacıya tam 
ve eksiksiz bir şekilde savunma hakkı tanındığını 
göstermeyeceği, tarhiyata karşı dava açma yo-
lunu kullanmak yerine tercihen uzlaşma hakkını 
kullanıp kullanmama noktasında yeterli ve gerekli 
imkan ve zamanın davacının elinden alındığı, Da-
nıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 18.06.2014 
gün ve E. 2014/300, K. 2014/562 sayılı kararının da 
bu yönde olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
sinin 6. maddesinin 3. bendinde yer aldığı şekilde 
eşitliğin, kişinin kendisine yöneltilen suçlamanın 
niteliği ve nedeni konusunda en kısa zamanda 
anladığı dilde ayrıntılı biçimde bilgilendirilmek, sa-
vunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve ko-
laylıklara sahip olmayı içerdiği, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesine göre genel ve geniş kapsamlı 
bir kavram olan hakkaniyetin en önemli gereğinin 
taraflar arasında silahların eşitliğinin, diğer bir de-
yişle, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yü-
kümlülükler açısından tam bir eşitliğin sağlanması 
ve bu dengenin bütün yargılama boyunca korun-
ması olduğu gerekçesiyle ısrar etmiştir.

Davalı idare tarafından, vergi tekniği raporu-
nun ihbarnamelerle aynı anda değil de müstakilen 
tebliğ edilmesi halinde savunma hakkının kısıtlan-
dığından bahsedilemeyeceği; davacı tarafından 
ise dava duruşmalı olarak görüldüğünden ilk ka-
rardaki gibi duruşmalı işlere ilişkin vekalet ücreti-
ne hükmedilmesi gerektiği ileri sürülerek kararın 
bozulması istenmiştir.

Karar: Davacı adına inceleme raporuna daya-
nılarak Aralık 2011 dönemi için re’sen salınan üç 
kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldı-

rılması yolunda verilen ısrar kararı taraflarca tem-
yiz edilmiştir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
“Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, 
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak 
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya da-
valı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 
hakkına sahiptir” kuralı yer almıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil 
yargılanma hakkı” kenar başlıklı 6. maddesinde; 
herkesin medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili 
uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yönel-
tilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, 
kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mah-
keme tarafından davasının makul bir süre içinde, 
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini is-
teme hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

Uyuşmazlığın özü, vergi tekniği raporunun 
dava açıldıktan sonra müstakil olarak tebliğ edil-
mesinin davacıya tam ve eksiksiz bir şekilde sa-
vunma hakkı tanındığını gösterip göstermeye-
ceğine ilişkin olup; çözümü, ısrar kararında bahsi 
geçen “adil yargılanma”, “savunma hakkı”, “si-
lahların eşitliği” ve “çelişmeli yargılama ilkesi” 
gibi kavramların açıklığa kavuşturulması ve somut 
olayda söz konusu hak ve ilkelere aykırılık bulu-
nup bulunmadığının tespitine bağlıdır.

Adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğüne 
bağlı demokratik toplumun temel değerlerini yan-
sıtan bir haklar ve ilkeler bütünü olup hukuk yar-
gılamasında tarafların (madde 6/1) ve ceza yar-
gılamasında sanığın (suç isnad edilen şüphelinin) 
(madde 6/1, 2 ve 3) usulden kaynaklanan haklarını 
garanti altına almaktadır. Bu bağlamda, adil yar-
gılama hakkı, bireylere dava sonucunda verilen 
kararın değil, yargılama sürecinin ve usulünün adil 
olup olmadığını denetleme imkanı vermektedir. 
Bu nedenle, adil yargılanmaya ilişkin iddiaların in-
celenebilmesi için yargılama sürecinde haklarına 
saygı gösterilmediğine, bu çerçevede yargılama 
sürecinde karşı tarafın sunduğu deliller ve görüş-
lerden bilgi sahibi olamadığı veya bunlara etkili bir 
şekilde itiraz etme fırsatı bulamadığı, kendi delil-
lerini ve iddialarını sunamadığı ya da uyuşmazlığın 
çözüme kavuşturulmasıyla ilgili iddialarının derece 
mahkemesi tarafından dinlenmediği veya kararın 
gerekçesiz olduğu gibi mahkeme kararının oluşu-
muna sebep olan unsurlardan değerlendirmeye 
alınmamış eksiklik, ihmal ya da açık keyfiliğe iliş-
kin bir bilgi ya da belge sunulmuş olması gerek-
mektedir.
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AİHM tarafından bir yargılamanın adil olup ol-
madığı değerlendirilirken, bu usulsüzlüklerin yar-
gılamanın ileri aşamalarında giderilip giderilmediği 
konusu da incelenmektedir. (Miailhe-Fransa No.2) 
“Adillik” şartının, 6. maddenin tüm diğer unsurla-
rından temel farkı, yargılamayı bir bütün olarak 
kapsaması ve kişinin “adil” yargılanıp yargılan-
madığına ilişkin meseleyi sadece belirli bir hadi-
se veya usul ihlali açısından değil tüm aşamalara 
ilişkin kümülatif bir analizle ele almasıdır. Bunun 
bir sonucu olarak bir aşamadaki kusur sonraki bir 
aşamada telafi edilebilir. (Monnell ve Morris / Bir-
leşik Krallık, para.55-70)

AİHM, “hakkaniyete uygun yargılama” kavra-
mından hareket ederek adil yargılamanın zımni 
gereklerini saptamıştır. Bu gereklerden en önem-
lisi Anayasa’nın 36. maddesinde de açıkça ifade 
edilmiş olan “savunma hakkı”dır. AİHM’ye göre 
hakkaniyete uygun bir yargılamanın gerçekleş-
tirilmesi için, yargılamanın yürütülmesi sırasında 
alınan önlemlerin, savunma hakkının yeterince 
ve tam olarak kullanılması ile uyumlu olması (Bkz. 
Ludi/İsviçre, B. No: 12433/86, 15.06.1992 §§ 49-
50) ve bu hakların teorik ve soyut değil, etkili ve 
pratik olacak şekilde (Bkz. Artico/İtalya, B. No: 
6694/74, 13.05.1980 § 33) yorumlanması gerek-
mektedir.

“Hakkaniyete uygun yargılama”nın temel 
unsuru ise yargılamanın “çelişmeli” olması ve 
taraflar arasında “silahların eşitliği”nin sağlanma-
sıdır. (Rowe ve Davis/Birleşik Krallık [BD], B. No: 
28901/95, 16.02.2000, § 60) Adil yargılanma hak-
kının unsurlarından olan çelişmeli yargılama ilke-
si, taraflara dava malzemesi hakkında bilgi sahibi 
olma ve yorum yapma hakkının tanınmasını ve 
bu nedenle tarafların yargılamanın bütününe aktif 
olarak katılmasını gerektirmektedir. Bu anlamda, 
tarafların dinlenilmemesi, delillere karşı çıkma 
imkanı verilmemesi, yargılama faaliyetinin hakka-
niyete aykırı hale gelmesine neden olabilecektir. 
Silahların eşitliği ilkesinin tamamlayıcısı olan çe-
lişmeli yargılanma hakkı, kural olarak bir hukuk 
ya da ceza davasında tüm taraflara, gösterilen 
kanıtlar ve sunulan görüşler hakkında bilgi sahi-
bi olma ve bunlarla ilgili görüş bildirebilme imkanı 
vermektedir. (AYM B. No: 2014/12348)

Adil yargılanma hakkının unsurlarından bir di-
ğeri olan silahların eşitliği ilkesi, davanın tarafla-
rının usuli haklar bakımından aynı koşullara tabi 
tutulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha 
zayıf bir duruma düşürülmeksizin iddia ve savun-
malarını makul bir şekilde mahkeme önünde dile 
getirme fırsatına sahip olması anlamına gelmek-

tedir. Ceza davalarının yanı sıra medeni hak ve 
yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin hukuk 
davaları ve idari davalarda da bu ilkeye uyulması 
gerekmektedir. (B. No: 2013/1134, 16.05.2013, § 
32)

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 
bu haklar, açılmış ve görülmekte olan bir dava sı-
rasında kullanılabilecek niteliğe sahiptirler.

Uygulamada, genellikle vergi tekniği raporuna 
atıfla düzenlenen vergi inceleme raporlarının mü-
kellefe tebliğ edildiği ancak, tarh nedenini, mat-
rahın bulunuş yöntemini ve tarhiyatın dayanağına 
ilişkin bilgi ve belgelerin gösterildiği vergi tekniği 
raporunun tebliğ edilmediği görülmektedir. Ana 
kural vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde 
tebliğ edilmesi olmakla birlikte söz konusu rapo-
run mahkeme tarafından ara kararıyla istenmesi 
ya da re’sen idarece dava dosyasına sunulması 
üzerine davacı tarafından incelenmek ve haklılı-
ğını ortaya koymaya yönelik delillerini sunmasına 
imkan vermek suretiyle bu eksikliğin yargılama 
aşamasında giderilmesi mümkündür.

Dosyanın incelenmesinden, vergi tekniği ra-
poru ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemiş ise de 
21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edilerek 
davacının, yargılama aşamasında uyuşmazlık ko-
nusu olaya ilişkin ayrıntılı açıklamalarını yapmak 
suretiyle savunma hakkını kullandığı, haklılığını 
ortaya koymaya yönelik delillerini dilekçe ekinde 
dosyaya ibraz ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 
davacının, yukarıda nitelikleri belirtilen savunma 
hakkının kısıtlanmadığı ve temel haklarının ihlal 
edilmediğinin anlaşılması karşısında Mahkemece 
uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle, da-
vacının vekalet ücretine ilişkin iddiaları da dikkate 
alınarak yeniden karar verilmek üzere, ısrar kara-
rının bozulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz istemlerinin ka-
bulüne, (…) Vergi Mahkemesinin ısrar kararının 
bozulmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY-X: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen 
iddialar, dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe 
karşısında vergi mahkemesi kararının bozulmasını 
gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istemin 
reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 
üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, 
ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı 
olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 
mal veya hizmet alım ya da satımında bulunma-
ları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen 
transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılmış sayılacağı, alım, satım, imalat ve inşa-
at işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, 
ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret 
ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal 
ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı ola-
rak değerlendirileceği; ikinci fıkrasında, ilişkili kişi 
tanımının, kurumların kendi ortakları, kurumların 
veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya 
kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakı-
mından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulun-
duğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek 
kişi veya kurumları ifade ettiği, ilişkinin doğrudan 
veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu du-
rumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sa-
yılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya 
kar payı hakkının olması şartı arandığı, ortaklık 
ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en 
az %10 oranında oy veya kar payı hakkının olduğu 
durumlarda da tarafların ilişkili kişi sayıldığı, iliş-
kili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate 
alındığı; üçüncü fıkrasında ise emsallere uygunluk 
ilkesinin tanımı yapılarak emsallere uygunluk ilke-
sinin ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım 
ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, 
aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması duru-
munda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını 
ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 
1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin 
“4- Emsallere Uygunluk İlkesi” başlıklı bölümünde;

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü

Tarih 17.11.2017

Sayı 62030549-125[30-2016/12]-470011

Konu İngiltere mukimi firmaya yapılan 
ödemelerin revize edilerek fiyat indi-
rimi yapılması halinde stopaj iadesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketi-
nizin özel ve tüzel kişilere, kamuya ait kurum ve 
kuruluşlara özel güvenlik hizmeti verdiği, İngiltere 
mukimi olan ……… şirketi ile firmanız arasında dü-
zenlenen lisans sözleşmesine istinaden şirketiniz 
tarafından İngiltere mukimi şirkete lisans ödeme-
leri yapıldığı, ödemelerin ilgili yıl için belirlenen 
yıllık bütçe hedeflerine istinaden hesaplanıp 3’er 
aylık dönemlerde faturalandırıldığı, lisans bedelleri 
üzerinden İngiltere ile yapılan Çifte Vergilendirme-
yi Önleme Anlaşmasının 12. maddesi uyarınca % 
10 oranında kurumlar vergisi stopajı yapıldığı, ay-
rıca sorumlu sıfatıyla % 18 oranında katma değer 
vergisi beyan edilip ödendiği, söz konusu lisans 
bedellerinin yıl içerisinde gerçekleşen bütçeye 
göre revize edildiği, hesaplanan lisans bedelinin 
yılın başında hesaplanan tutardan düşük olması 
durumunda fiyat indiriminin yapıldığı ve lisans sa-
hibi ……… şirketi tarafından şirketinize credit note 
düzenlendiği belirtilerek, yıl içerisinde kayıtlarını-
za alınan lisans faturaları üzerinden beyan edilip 
ödenen tutarların, lisans faturası düzenleyen …….. 
şirketi tarafından credit note düzenlenmesinin 
ardından fazla veya yersiz ödenmiş vergi olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve değer-
lendirme neticesinde iade alınıp alınamayacağı 
hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 
 

Özelgeler
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Emsallere uygun fiyat veya bedel, aralarında 
ilişkili kişi tanımına uygun herhangi bir ilişki olma-
yan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği anda-
ki koşullar altında oluşturduğu piyasa ya da pazar 
fiyatı olarak da adlandırılan tutardır. Bu fiyat veya 
bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif 
olarak belirlenen en uygun tutar olup, ilişkili kişi-
lerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat veya be-
delin bu tutar olması gerekmektedir.

Aralarında ilişki bulunmayan gerçek kişi veya 
kurumlar arasındaki işlemlerde fiyat, piyasa koşul-
larına göre belirlendiğinden, ilişkili kişiler arasın-
daki işlemlerde de aynı koşullar geçerli olmalıdır. 
Dolayısıyla, taraflar arasındaki ilişkinin mal veya 
hizmet fiyatlandırmasına herhangi bir etkisi bu-
lunmamalıdır.

İlişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet alım 
ya da satım işlemlerinde uygulanan fiyat veya 
bedelin piyasa fiyatını yansıtmaması durumunda, 
ilişkili kişiler arsındaki işlemlerde uygulanan bu fi-
yat veya bedelin emsallere uygunluk ilkesine ay-
kırı olarak tespit edildiği kabul edilecektir.

”açıklamaları yapılmıştır. Öte yandan aynı Ka-
nunun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan ka-
zançların kurum kazancının tespitinde indiriminin 
kabul edilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, İngiltere mukimi 
olan …….. şirketi ile firmanız arasında düzenlenen 
lisans sözleşmesinin koşulları ile bu sözleşme çer-
çevesinde yapılan lisans ödemelerine esas teşkil 
eden bedelin emsallere uygunluk ilkesine göre 
belirlenmiş olması gerekmektedir. Emsal lisans 
bedelinin tespitinde, 13 üncü maddede belirtilen 
ve anılan Tebliğde ayrıntıları açıklanan yöntemler-
den işlemin mahiyetine en uygun olanının kullanı-
lacağı tabiidir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 
uncu maddesinin birinci fıkrasında, dar mükelle-
fiyete tabi kurumların fıkrada sayılan kazanç ve 
iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da 
dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen 
veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranın-
da kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme 
bağlanmış olup, anılan fıkranın (c) bendinde gay-
rimenkul sermaye iratlarından kurumlar vergisi 
kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. 2009/14593 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile de gayrimenkul ser-
maye iratlarından yapılacak kesinti oranları; 6361 
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden 
sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından % 
1, diğerlerinden % 20 olarak belirlenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci mad-
desinin 5 numaralı bendinde, “Arama, işletme ve 
imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira 
beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tara-
fından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest 
meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret 
unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan 
ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü 
bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde 
edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül 
veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hak-
kı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakla-
rın kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat 
bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.)” 
açıklamaları yer almaktadır.

Konunun incelenmesinden, İngiltere mukimi 
………… şirketinin …. yılında şirketinizden toplam 
……….. TL tutarında lisans geliri elde ettiği, şirketi-
nizce yapılan lisans ödemeleri karşılığında her biri 
………… TL olmak üzere üç ayrı fatura düzenlendiği 
ve söz konusu tutarlar üzerinden gayrimaddi hak-
kın kullanımı karşılığında dar mükellef şirket adına 
vergi kesintisi yapmış olduğunuz; ayrıca, yıl içe-
risinde düzenlemiş olduğunuz lisans faturalarının 
toplamı olan ………… TL tutarında credit note’un 
anılan şirket tarafından şirketiniz adına düzenlen-
diği ve bu tutarın tarafınızca gelir olarak dikkate 
alındığı anlaşılmıştır.

Buna göre, İngiltere mukimi şirkete yapmış 
olduğunuz lisans ödemeleri dar mükellef kuru-
mun Türkiye’den elde etmiş olduğu kazancı olup 
bu ödemeler üzerinden kurumlar vergisi kesintisi 
yapmanız gerekmektedir. Öte yandan, İngiltere 
mukimi şirketin tarafınıza düzenlediği credit note 
kapsamında elde ettiğiniz tutar ise şirketinizin 
elde edeceği kazanç olacağından, İngiltere muki-
mi şirkete yaptığınız söz konusu ödemeler üzerin-
den yapmış olduğunuz vergi kesintileri fazla veya 
yersiz ödenen vergi niteliği taşımamaktadır.

Dolayısıyla, şirketiniz tarafından yıl içerisinde 
İngiltere mukimi şirkete yapılan lisans ödemeleri, 
bu şirket tarafından Türkiye’de elde edilen gay-
rimenkul sermaye iradı niteliğinde kurum kazan-
cı olup bu ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla 
ödemiş olduğunuz vergi kesintilerinin 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 116 ve müteakip madde-
lerinde yer alan hatalar kapsamında değerlendi-
rilebilmesi mümkün olmayıp, bu tutarların iade 
edilmesi de söz konusu değildir.
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ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 
YÖNÜNDEN

Hükümleri 01.01.1989 tarihinden itibaren uy-
gulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında 
Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın 
“Gayrimaddi Hak Bedelleri” başlıklı 12 nci madde-
sinde;

“1. Bir Akit  Devlette doğan ve diğer Akit 
Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak 
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
 
2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak 
bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Dev-
letin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak 
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer 
Akit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi 
gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 
10’unu aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan ‘gayrimaddi hak be-
delleri’ terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon 
yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil 
olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif 
hakkının veya her nevi patentin, alameti farika-
nın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya 
üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tec-
rübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, 
kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel 
teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı 
karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar.

...”

hükümleri yer almıştır.

Buna göre, Türkiye’de doğan ve İngiltere’de 
mukim şirkete yapılan lisans ödemelerinin gayri-
safi tutarı üzerinden Anlaşmanın 12 nci maddesi-
nin 2 nci fıkrası uyarınca Türkiye’de % 10 oranını 
aşmayacak şekilde vergi alınması gerekmektedir. 
Söz konusu ödemelere iç mevzuatımızda daha 
düşük bir oranın uygulanması halinde iç mevzu-
atımızda belirlenen bu düşük oranın uygulanacağı 
tabiidir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre de-
ğişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümle-
rinden yararlanabilmek için söz konusu İngiltere 
şirketinin İngiltere’de tam mükellef olduğunun ve 
tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede ver-
gilendirildiğinin İngiltere yetkili makamlarından 

alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belge-
nin aslı ile noterce veya İngiltere’deki Türk Kon-
solosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin 
bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi 
dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik 
belgesinin ibraz edilememesi halinde ise ilgili An-
laşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimi-
zin uygulanacağı tabiidir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci mad-
desinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunda aksine 
hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve 
üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamele-
lere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü 
yer almaktadır. Söz konusu kayıtların ise mezkûr 
Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, 
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu şeklin-
deki belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi 
gerekmektedir.

Buna göre, üçüncü şahıslarla olan münasebet 
ve muamelelere ait kayıtlar vesikalara dayanıla-
rak tevsik edilecektir.

Diğer taraftan, alacak ve borç notu “credit 
note-debit note” uluslararası ticaret yapan şir-
ketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde orta-
ya çıkan maliyete ilişkin unsurları karşılıklı olarak 
dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. Bu not-
lar, genellikle firmalar tarafından fiyat farklılıkla-
rına ilişkin birer düzeltme aracı olarak kullanıldığı 
gibi, satıcı tarafından alıcıya ticari, lojistik, teknik 
talepler, komisyon ve indirim gibi nedenlerle de 
gönderilir.

Buna göre, yurt dışındaki satıcı tarafından sa-
tılan mal miktarına veya fiyat farkına istinaden 
firmanız adına fiyat indiriminde bulunması duru-
munda alınan mal veya hizmetin fiyatı azalacak, 
dolayısıyla şirketinizin yurt dışındaki satıcıya olan 
borcu da azalarak geliri artmış olacaktır. Bu du-
rumda şirketiniz tarafından yurt dışındaki firma 
adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
yurt dışındaki müşterinin credit note düzenlemesi 
mümkün olmakla beraber kayıtların vergi mevzu-
atına göre tevsiki açısından faturanın düzenlen-
mesi zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.

Öte yandan, tüm tevsik edici belge ve yazış-
maların muhafazasının ve gerektiğinde ibraz edil-
mesinin şart olduğu tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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Sayı 62030549-125[30-2016/247]-266922

Konu Merkezi Hollanda’da bulunan şirketin 
Türkiye’deki şubesinin kurum kazan-
cının ana merkeze aktarılması halin-
de tevkifat uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, merkezi 
Hollanda’da bulunan şirketin Türkiye şubesi ola-
rak faaliyet gösterdiğiniz belirtilerek, Türkiye’de-
ki ticari faaliyetlerinizden elde edilen kazançların 
merkeze aktarılması halinde uygulanacak stopaj 
oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız gö-
rüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci mad-
desinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezle-
rinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sa-
dece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden 
vergilendirileceği hükme bağlanmış; üçüncü fıkra-
sında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum 
kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu 
belirtilmiştir. Yine aynı maddenin dördüncü fıkra-
sında ise, maddede belirtilen kazanç veya iratlar 
ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve 
Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması konula-
rında, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hük-
müne yer verilmiştir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıl-
lık veya özel beyanname veren dar mükellef ku-
rumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki 
kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi 
düşüldükten sonra kalan kısmının menkul serma-
ye iradı sayıldığı hükmü yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu mad-
desinde de, dar mükellefiyete tabi kurumların 
maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu 
kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere 
nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk etti-
renler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapıla-

cağı hükme bağlanmış olup, aynı maddenin altıncı 
fıkrasında ise yıllık veya özel beyanname veren 
dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar dü-
şülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan 
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım-
dan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, ku-
rum bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi 
kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 
YÖNÜNDEN

Hükümleri 01/01/1989 tarihinden itibaren uy-
gulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 
Krallığı arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılı-
ğına Engel Olma Anlaşması”nın “Temettüler” baş-
lıklı 10 uncu maddesinin ilk beş fıkrasında;

“1.Devletlerden birinin mukimi olan bir şirket 
tarafından diğer Devletin bir mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2.Bununla beraber sözkonusu temettüler, te-
mettü ödeyen şirketin mukim olduğu Devlette, 
o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; 
ancak bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları 
aşmayacaktır:

a)Temettü elde eden, temettü ödeyen şirke-
tin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 
25’ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç), 
gayrisafi temettü tutarının yüzde 15’i;

b)Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tu-
tarının yüzde 20’si.

Bu fıkra hükümleri, bünyesinden temettü ay-
rılan şirket kazancının vergilenmesine etki etme-
yecektir.

3.Devletlerin yetkili makamları 2 nci fıkranın 
uygulama şeklini karşılıklı anlaşmayla belirleye-
ceklerdir.

4.Bu Maddede kullanılan “temettü” terimi, 
hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya in-
tifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya 
alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ-
layan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun 
yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu 
Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden 
hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı mua-
meleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen 
gelirleri kapsar.

5.Devletlerden birinin bir şirketinin, diğer Dev-
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lette bulunan bir işyerinde icra ettiği ticari faa-
liyetten elde ettiği kazanç, 7 nci Maddeye göre 
vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden 
de işyerinin bulunduğu Devlette vergilendirebilir; 
ancak bu şekilde alınacak vergi, bu Maddenin 2 
nci fıkrasının a) bendinde öngörülen oranın yüzde 
50’sini aşmayacaktır.”

düzenlemesi yer almaktadır.

Anlaşmanın “İşyeri” başlıklı 5 inci maddesinin 
2 nci fıkrasına göre “şube”ler, işyeri teriminin kap-
samına girmekte olup, Hollanda mukimi şirketin 
Türkiye’de bulunan şubeniz vasıtasıyla elde etti-
ği kazanç, Anlaşmanın “Ticari Kazançlar” başlıklı 
maddesi uyarınca Türkiye’de vergilendirildikten 
sonra, Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 5 inci fık-
rasında yer alan düzenleme uyarınca, Türkiye’de 
kalan kısım üzerinden alınacak vergi % 7,5’u aş-
mayacaktır.

Çifte vergilendirme ise, Anlaşmanın “Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 23 üncü madde-
sinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca mahsup 
yöntemi ile önlenecektir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre de-
ğişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümle-
rinden yararlanılabilmesi için söz konusu şirketin 
Hollanda’da tam mükellef olduğunun ve tüm dün-
ya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildi-
ğinin Hollanda yetkili makamlarından alınacak bir 
belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlanması ve bu 
belgenin aslı ile noterce veya Hollanda’daki Türk 
Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercüme-
sinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili 
vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mu-
kimlik belgesinin ibraz edilememesi halinde ise il-
gili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hüküm-
lerimizin uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü

Tarih 04.08.2017

Sayı 62030549-125[30-2015/422]-235988

Konu Hollanda mukimi grup şirketten alı-
nan hizmetler için kurumlar vergisi 
stopajı yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilek-
çelerinizde, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Mü-
dürlüğünün ……………….. vergi kimlik numaralı 
mükellefi olduğunuz, şirketiniz ile Hollanda mu-
kimi ………………………. grup firması arasında imza-
lanan “Tadil Edilmiş ve Yeniden Şekillendirilmiş 
………………. Hizmet Anlaşması” kapsamında çe-
şitli hizmetler temin edildiği, Türkiye’ye gelmek-
sizin yurtdışından sağlanan hizmetlerin; genel 
hizmetler, insan kaynakları danışmanlığı, finans, 
planlama, kontrol, strateji konularında hizmetler, 
kurumsal iletişim danışmanlığı, genel pazarlama, 
kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konusunda hiz-
metler, üretim koordinasyonu ve lojistik, tedarik 
koordinasyonu, teknoloji ve mühendislik, coğrafi 
iş geliştirme bilgi yönetimi, hukuk ve vergi işleri 
hizmetlerinin Hollanda mukimi şirket bünyesin-
de çalışan personel tarafından verilen hizmetler 
olduğu belirtilerek, dar mükellef kuruma yapılan 
ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayaca-
ğı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup 
konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda 
açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci mad-
dede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerin-
den her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, 
yalnız Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerin-
den vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü 
fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren 
kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluş-
tuğu belirtilmiştir. Anılan maddenin üçüncü fıkra-
sının (c) bendinde, Türkiye’de elde edilen serbest 
meslek kazançlarının, (e) bendinde de Türkiye’de 
elde edilen diğer kazanç ve iratların dar mükelle-
fiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergi-
lendirileceği, hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un 30’uncu maddesinde, dar 
mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler 
halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu 
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kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere 
nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk et-
tirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapı-
lacağı belirtilmiş olup, maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendinde, serbest meslek kazançlarından nak-
den veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen 
bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapı-
lacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 
2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faa-
liyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, 
diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak 
belirlenmiştir.

Anılan maddenin birinci fıkrasında; dar mükel-
lefiyete tabi kurumların maddede belirtilen kazanç 
ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar 
da dahil olmak üzere nakden veya hesaben öde-
yen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar 
vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş, maddenin 
alt bentlerinde ise hangi gelir unsurlarının tevkifa-
ta tabi oldukları sayılmıştır.

Diğer taraftan, 01/01/1989 tarihinden itiba-
ren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın “Serbest 
Meslek Faaliyetleri” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 
nci fıkrasında;

“...

2.Devletlerden birinin bir teşebbüsünün ser-
best meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki 
diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız 
bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla bera-
ber, eğer bu faaliyetler Türkiye’de icra edilirse ve 
eğer:

(a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere 
bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa; veya

(b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, 
herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 
183 günü aşarsa,

söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Dev-
lette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca 
söz konusu işyerine atfedilebilen gelir ya da yal-
nızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere 
atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendi-
rilebilir. Her iki durumda da Türkiye Cumhuriyeti, 
söz konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi 
alabilir. Bununla beraber, söz konusu geliri elde 

eden, böyle bir vergiye tabi tutulduktan sonra, 
söz konusu gelir dolayısıyla bu Anlaşmanın 7 nci 
Maddesi hükümlerine göre net esasında vergilen-
dirilmeyi, bir diğer deyişle söz konusu gelir san-
ki Türkiye’de bulunan bir işyerine atfedilebilirmiş 
gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir.” açıklamaları 
yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

Hollanda mukimi şirketin, şirketinize sundu-
ğu genel hizmetler, insan kaynakları danışmanlı-
ğı, finans, planlama, kontrol, strateji konularında 
hizmetler, kurumsal iletişim danışmanlığı, genel 
pazarlama, kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konu-
sunda hizmetler, üretim koordinasyonu ve lojistik, 
tedarik koordinasyonu, teknoloji ve mühendislik 
konusundaki hizmetler, coğrafi iş geliştirme, hu-
kuk ve vergi işleri gibi hizmetler karşılığında elde 
ettiği kazanç, serbest meslek kazancı niteliği taşı-
ması itibariyle; bilgi yönetimi hizmetlerinin deta-
yında yer alan IT destek hizmetleri ise fikri ve sinai 
mülkiyet konusu olmayan genel nitelikte bir hiz-
met olması koşuluyla Anlaşmanın “Serbest Mes-
lek Faaliyetleri”ni düzenleyen 14 üncü maddesinin 
2 nci fıkrası çerçevesinde değerlendirilecektir.

Anlaşmanın 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası-
na göre, Hollanda mukimi şirketin Türkiye’ye gel-
meksizin Hollanda’da icra edeceği serbest meslek 
faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergi-
leme hakkı yalnız Hollanda’ya aittir. Eğer bu faali-
yetler Türkiye’de bir işyeri vasıtasıyla icra edilirse 
veya Türkiye’de 12 aylık herhangi bir kesintisiz 
dönemde toplam 183 günden fazla sürede icra 
edilirse Türkiye’nin de bu gelirleri vergileme hakkı 
bulunmaktadır.

Anlaşma hükümlerine göre yukarıda bahse-
dilen ve Türkiye’de vergi ödenmesi durumunda 
üzerinden vergi ödenen gelirler; Anlaşmanın “Çif-
te Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin 23 üncü 
maddesinin 2/b bendi uyarınca Hollanda’da vergi-
den istisna edilecektir.

Diğer taraftan, anılan hizmetlerin sunumu sıra-
sında lisans, fikri ve sinai mülkiyet konusu hizmet 
edinimi olması, bir başka deyişle alınan hizmetle-
rin gayrimaddi hak bedeli niteliği taşıması halin-
de, bu ödemelerin Anlaşmanın “Gayrimaddi Hak 
Bedelleri” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
uyarınca Türkiye’de %10 oranında stopaja tabi 
tutulması gerekmektedir. Bu şekilde Türkiye’de 
ödenen vergi ise, Anlaşmanın 23 üncü maddesinin 
2/c bendi uyarınca Hollanda’da ödenecek vergi-
lerden mahsup edilecektir.



167www.vergisorunlari.com.tr

Özelgeler

Hollanda mukimlerinin Türkiye’de elde ettik-
leri kazanç veya iratların ilgili Anlaşma çerçeve-
sinde vergiye tabi tutulabilmesi için Hollanda yet-
kili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve 
bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk 
konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin 
bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendileri-
ne yapılan ödeme üzerinden vergi sorumluların-
ca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi 
sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi 
sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik 
belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz 
etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik 
belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili 
Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri-
miz uygulanacaktır.

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren 13’üncü 
maddesinin;

- Birinci fıkrasında; kurumların, ilişkili kişilerle 
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hiz-
met alım ya da satımında bulunmaları durumunda, 
kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlan-
dırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı, 
alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve 
kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve 
verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 
gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya 
hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği,

- İkinci fıkrasında, ilişkili kişi tanımının, kurum-
ların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının 
ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, 
denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan 
veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu 
altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları 
ifade ettiği, ayrıca ilişkinin doğrudan veya dolaylı 
olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların ör-
tülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en 
az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkı-
nın olması şartı aranacağı, ortaklık ilişkisi olmadan 
doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında 
oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da 
tarafların ilişkili kişi sayılacağı, ilişkili kişiler açısın-
dan bu oranların topluca dikkate alınacağı,

- Üçüncü fıkrasında, emsallere uygunluk ilke-
sinin, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım 
ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, 
aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması duru-
munda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını 
ifade ettiği,

- Dördüncü fıkrasında da, kurumların ilişkili ki-
şilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya 
bedelleri, bu fıkrada belirtilen yöntemlerden işle-
min mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit 
edeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükümlerinin uygulanmasına 
ilişkin usullerin düzenlendiği 27/11/2007 tarih ve 
2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, bu 
düzenlemenin amacının ilişkili kişilerle mal veya 
hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kişi 
ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak 
beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlan-
dırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasının 
engellenmesi olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan konuya ilişkin ayrıntılı açıklamala-
rın yer aldığı 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 
Tebliğ’in “11- Grup İçi Hizmetler” bölümünde grup 
içi hizmetlerin ilişkili şirketler arasında gerçekle-
şen, genellikle ana şirketin bağlı şirketlerine veya 
aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine 
verdiği hizmetleri ifade ettiği belirtilmiştir.

Anılan Tebliğ’e göre, ilişkili bir şirketin ana 
şirketten veya aynı grubun üyesi olan diğer bir 
şirketten aldığı hizmetin “grup içi hizmet” olarak 
kabul edilmesi için,

- Hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı,

- Hizmet alan şirket/şirketlerin söz konusu hiz-
mete ihtiyacının olup olmadığı,

-Hizmetin alınmış olması halinde hizmet be-
delinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup 
olmadığının, belirlenmesi gerekmektedir.

Grup içi hizmet bedellerinin hem hizmet alan 
hem de hizmeti sağlayan bakımından ayrı ayrı ele 
alınarak emsallere uygunluğunun değerlendiril-
mesi ve söz konusu hizmet bedelinin uygun bir 
dağıtım anahtarı kullanmak suretiyle tespit edil-
mesi gerekmektedir.

Emsallere uygunluk ilkesi gereği, grup içi hiz-
metin verilip verilmediğinin belirlenmesinde, söz 
konusu hizmetin, hizmeti alan grup üyesinin ticari 
pozisyonunu güçlendirecek ticari veya ekonomik 
bir değer sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmalıdır. 
İlişkili bir şirketin ana şirketten veya aynı grubun 
üyesi olan diğer bir şirketten ihtiyacı olmayan bir 
hizmet alması ya da bir hizmetin grup üyesine, 
sadece grup üyesi olması nedeniyle verilmesi du-
rumunda, söz konusu şirketin grup içi hizmet elde 
ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır.
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Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin Hol-
landa mukimi grup firmadan aldığı, genel hiz-
metler, insan kaynakları danışmanlığı, finans, 
planlama, kontrol, strateji konularında hizmetler, 
kurumsal iletişim danışmanlığı, genel pazarlama, 
kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konusunda hiz-
metler, üretim koordinasyonu ve lojistik, tedarik 
koordinasyonu, teknoloji ve mühendislik konu-
sunda hizmetler, coğrafi iş geliştirme, bilgi yöneti-
mi, hukuk ve vergi işleri vb. hizmetlere ihtiyacının 
olması ve hizmetlerin fiilen sağlanmış olması şar-
tıyla, söz konusu hizmetlere ilişkin olarak fatura 
edilen bedeller ile kullanılan dağıtım anahtarları-
nın emsallere uygun olması gerekmektedir. Aksi 
takdirde yurt dışı ilişkili firmaya yapılan ödeme-
lerle ilgili olarak transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü kazanç dağıtımı söz konusu olabilecektir.

Diğer taraftan şirketiniz ile Hollanda mukimi 
grup firması arasında gerçekleştirilen işlemlere 
ilişkin fiyat veya bedelin emsallere uygunluk ilke-
sine göre belirlenip belirlenmediği ise ancak şirke-
tiniz nezdinde yapılacak incelemeler sonucu tespit 
edilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü

Tarih 05/05/2017

Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[23-2015/ 
10]- 123944

Konu Çin’den döviz olarak elde edilen üc-
retin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; merkezi 
Çin’de bulunan ………………… ünvanlı elektronik ha-
berleşme modül üreticisi bir firmada Türkiye ve 
Orta Doğu ‹dan sorumlu Saha Uygulama Mühen-
disi (…………….) olarak görev yaptığınız, ………………. 
firmasının ürünlerini satın almış ve bu ürünlerin 
kullanımı ile ilgili teknik sorunlar yaşayan ya da 
teknik bilgiye ihtiyaç duyan Türkiye ve Orta Do-
ğu’daki firmalara seyahat ederek teknik sorunla-
rına veya sorulara çözümler üretecek mühendislik 
desteği verdiğiniz, seyahat etmediğiniz dönem-
lerde çalışmalarınızı evden sürdürdüğünüz, söz 
konusu firmanın Türkiye’de kanuni bir iş merkezi, 
ofisi veya kuruluşunun bulunmadığı, söz konusu 
ürünlerin Türkiye’de distribütör firmalar tarafın-

dan satıldığı, çalıştığınız firmanın sizin vermiş ol-
duğunuz hizmetler dolayısıyla parasal bir kazanç 
sağlamadığı, maaşınızın ve yaptığınız masrafların 
…………. firması tarafından Türkiye’de bir bankada 
sahip olduğunuz Euro hesabına Euro olarak yatırıl-
dığı belirtilerek, anılan firma tarafından ödenen ve 
Çin’de de vergilendirilmeyen söz konusu ücretin 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü mad-
desinin 14 numaralı bendi uyarınca istisna olup 
olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü talep 
edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci mad-
desinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine 
tabi olduğu belirtilmiş ve gelir bir gerçek kişinin bir 
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 
tutarı olarak tanımlanmıştır. Kanunun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde ise 
Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye 
içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların 
tamamı üzerinden tam mükellefiyet esasında ver-
gilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde;

“Aşağıda yazılı kimseler Türkiye’de yerleşmiş 
sayılır:

1.İkametgahı Türkiye’de bulunanlar (İkamet-
gah, Kanunu Medeninin 19 uncu ve müteakip 
maddelerinde yazılı olan yerlerdir.);

2.Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı ola-
rak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar 
Türkiye’de oturma süresini kesmez.)” hükmüne 
yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, ikametgahı Türkiye’de 
bulunan veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de de-
vamlı olarak altı aydan fazla oturan gerçek kişiler 
Türkiye’de yerleşmiş sayılacaklarından, elde ettik-
leri gelirlerin tam mükellefiyet esasına göre gelir 
vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yine Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü madde-
sinin 14 numaralı bendinde, kanuni ve iş merke-
zi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi 
işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, iş-
verenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üze-
rinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergi-
sinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak 147 seri nolu Gelir Vergisi 
Genel Tebliğinin “Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de 
olmayan Dar Mükellefiyete Tabi İşverenlerce 
Hizmet Erbabına Döviz Olarak Ödenen Ücretler” 
başlıklı 1-c bölümünde gerekli açıklamalara yer 
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verilmiştir.

Buna göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin 
yanında çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere 
istisna uygulanabilmesi için;

1- Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin 
bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, 
bu kurumun da Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç 
elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

2- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet 
erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde 
olması,

3- Dar mükellef kurumun Türkiye’deki perso-
neline yapılacak ödemenin, bu kurumun yurtdışı 
kazançlarından karşılanması,

4- Ücretin döviz olarak ödenmesi,

5- Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Tür-
kiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmeme-
si şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci mad-
desinde

“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir.

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

Aynı Kanunun 86 ncı maddesinde;

“Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanna-
me verilmez, diğer gelirler için beyanname veril-
mesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edil-
mez.

1- Tam mükellefiyette;

...

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle 
vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden 
ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden 
aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede 

yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı 
aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle 
vergilendirilmiş ücretleri dahil)

...” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fık-
rasında, tevkifat yapmak zorunda olan mükellef-
ler sayılmış ve bu fıkranın birinci bendinde de  hiz-
met erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede 
yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan 
faydalananlar hariç) Kanunun 103 ve 104 üncü 
maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması 
gerektiği hükmüne yer verilmiştir. 95 inci mad-
denin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde ise 
ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden 
doğrudan doğruya alan hizmet erbabının gelirleri-
ni yıllık beyanname ile bildirecekleri hüküm altına 
alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışındaki 
işveren şirketinizin Türkiye’deki distribütörler ara-
cılığı ile satılmakta olan ürünlerine satış sonrası 
verdiğiniz teknik destek hizmetini şirketin asıl faa-
liyetinden ayırmak mümkün değildir.

Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 23/14 
fıkrasında yer alan istisnaya ilişkin olarak 147 
Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan 
şartların ihlal edildiği anlaşıldığından, söz konusu 
ücret gelirinizin Kanunun 23 üncü maddesinin 14 
numaralı bendine göre gelir vergisinden müstes-
na olması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma  Anlaşması” 20.01.1997 
tarihinde yürürlüğe girmiş olup hükümleri 
01.01.1998 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Anlaşmanın “Bağımlı Faaliyetler” başlıklı 15 
inci maddesinin 1 inci fıkrasında;

“1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümle-
ri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin 
bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği maaş, üc-
ret ve diğer benzeri menfaatler, bu hizmet diğer 
Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen 
Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer 
Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir di-
ğer Akit Devlette vergilendirilebilir.

...”

hükmü yer almaktadır.
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Buna göre, Anlaşmanın 4 üncü maddesi çerçe-
vesinde Türkiye mukimi (yerleşik)  kabul edilen bir 
kişinin bağımlı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri 
vergileme hakkı, hizmet Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
ifa edilmedikçe yalnızca Türkiye’ye ait bulunmak-
ta olup vergileme, iç mevzuat hükümlerimiz çer-
çevesinde yapılacaktır.

Ayrıca, Türkiye mukimi olarak söz konusu 
hizmetlerin bir kısmını Orta Doğu ülkelerinde icra 
etmeniz halinde de hizmet sunduğunuz ülke ile 
ülkemiz arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması bulunması durumuna göre konunun 
ayrıca değerlendirileceği tabiidir.

Dolayısıyla, Çin Halk Cumhuriyeti’nde mukim 
şirket tarafından ifa ettiğiniz hizmet karşılığında 
tarafınıza yapılan ödemelerin ücret kapsamında 
değerlendirilerek Türkiye’de gelir vergisine tabi 
tutulması ve ödemelerin doğrudan doğruya yurt 
dışından yapılması nedeniyle söz konusu ücret-
lerin Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesine 
göre yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerek-
mektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü

Tarih 26/04/2017

Sayı 50426076-125[30-2016/20-4097]-
16109

Konu Türkiye’de mukim şirketin Fransa’da 
mukim gerçek ve tüzel kişi ortakla-
rına ödenecek kar payının vergilen-
dirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelen-
mesinden; şirketinizin Kayseri Serbest Bölgesin-
de faaliyet göstermekte olduğu ve geçmiş yıllar 
karının dağıtımına ilişkin karar alan şirketinizin 
ortaklarının Fransa’da mukim olan %90 paylı bir 
tüzel kişi ile %10 paylı bir gerçek kişi olduğu belir-
tilerek, kar dağıtımının stopaja tabi olup olmadığı 
ile konunun Türkiye - Fransa Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması kapsamında nasıl değerlendi-
rilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü-
nün talep edildiği anlaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Tam 

ve Dar Mükellefiyet” başlıklı 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında; “Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci 
maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş mer-
kezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, 
sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerin-
den vergilendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların 
maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu 
kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere 
nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk et-
tirenler tarafından %15 oranında kurumlar vergisi 
kesintisi yapılacağı hükmü yer almakta olup, aynı 
maddenin 3 üncü fıkrasında, tam mükellef kurum-
lar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi 
temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç ol-
mak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar 
vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 
(Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayıl-
maz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi-
nin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentle-
rinde sayılan kar payları üzerinden bu Kanunun 15 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ke-
sintisine tabi tutulan kazançlar hariç olmak üzere 
%15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı 
hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad-
desinde, genel olarak menkul sermaye iradının ta-
nımı yapıldıktan sonra, aynı maddenin 1 inci fıkra-
sında her nevi hisse senetlerinden elde edilen kar 
paylarının, 2 nci fıkrasında da iştirak hisselerinden 
doğan kazançların menkul sermaye iradı sayılaca-
ğı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasının b/ii alt bendine göre, tam mükellef ku-
rumlar tarafından dar mükellef gerçek kişilere, dar 
mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya 
daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler 
hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan 
dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci 
fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı 
kar payı ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir 
vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanu-
nunun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faali-
yette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin 
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yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsat-
larında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir 
veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istis-
nanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında 
yapılacak tevkifata etkisi yoktur.”

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti ile Fran-
sa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş-
masının hükümleri 01.01.1990 tarihinden itibaren 
uygulanmaktadır.

Anlaşmanın “Temettüler” başlıklı 10 uncu 
maddesinde;

“1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket ta-
rafından diğer Akit Devlet mukimine ödenen te-
mettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, 
ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Devletçe 
de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; an-
cak kendisine ödemede bulunulan kişi temettü-
nün gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi 
aşağıdaki oranları aşamayacaktır:

a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü öde-
yen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en 
az yüzde 10’unu elinde tutan bir şirket ise (ortak-
lıklar hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde 15’i;

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tu-
tarının yüzde 20’si.

…

4. Bu maddede kullanılan “temettü” terimi, 
hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya in-
tifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya 
alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ-
layan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun 
yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu 
Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden 
hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı mua-
meleyi gören gelirleri kapsar. Yatırım fonu ve ya-
tırım ortaklarından sağlanan gelirler de bu terimin 
kapsamına girer.

...”

hükümlerine yer verilmiştir.

Anlaşmanın “Genel Tanımlar” başlıklı 3 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde ise “şir-

ket” teriminin, herhangi bir kurum veya vergileme 
yönünden kurum olarak muamele gören herhangi 
bir kuruluş anlamına geldiği düzenlenmiştir.

Buna göre, şirketiniz tarafından Fransa’da mu-
kim kişilere yapılacak temettü ödemelerini ver-
gilendirme hakkı Fransa’ya ait olmakla birlikte; 
şirket ortaklarınızdan % 90 paya sahip tüzel kişi 
olduğu belirtilen kişi Anlaşma kapsamında bir şir-
ket olarak değerlendirileceğinden, Türkiye’nin de 
Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 
(a) bendine göre tüzel kişi ortağınıza ödenecek 
gayrisafi temettü tutarının % 15’ini; ayrıca An-
laşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendine göre ise gerçek kişi ortağınıza ödenecek 
gayrisafi temettü tutarının % 20’sini aşmamak 
üzere bu geliri iç mevzuat hükümleri çerçevesinde 
vergilendirme hakkı bulunmaktadır.

Temettü gelirinin vergilendirilmesinde iç mev-
zuatımızda daha düşük bir vergi oranının öngörül-
mesi halinde, Türkiye’de yapılacak vergilendirme-
de bu düşük oranın uygulanacağı tabiidir.

Söz konusu temettü gelirleri dolayısıyla 
Türkiye’de vergi ödenmesi durumunda, Fransa ile 
akdedilen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma-
sının “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 
23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi uya-
rınca Türkiye’de ödenen vergi Fransa’da ödene-
cek vergilerden mahsup edilebilecektir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre deği-
şiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerin-
den yararlanılabilmesi için söz konusu şirket ortak-
larının Fransa’da tam mükellef olduklarının ve tüm 
dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendi-
rildiklerinin Fransa yetkili makamlarından alınacak 
bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlanması ve bu 
belgelerin aslı ile noterce veya Fransa’daki Türk 
Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercüme-
lerinin birer örneğinin vergi sorumlularına veya 
ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi halinde 
ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hü-
kümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü

Tarih 01/11/2016

Sayı 62030549-125[30-2015/373]-189429

Konu T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından 
yurtiçinde ihraç edilen devlet tahvili 
ve hazine bonoları ile Eurobondlara 
ilişkin Fransa’da mukim kuruma ya-
pılan faiz ödemelerinde tevkifat uy-
gulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; veki-
li olduğunuz Fransa Cumhuriyeti mukimi olan ve 
Fransa’da bankacılık ile sigorta sektörünü denet-
leyip gözetmekle görevli olan ….. tarafından ken-
disine verilen izin kapsamında bankacılık hizmet-
leri ve diğer finansal hizmetleri vermeye yetkili 
…..’nın, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı 
tarafından gerek yurtiçinde ihraç edilen devlet 
tahvili ve hazine bonolarına gerekse yurt dışında 
ihraç edilen tahvillere (Eurobond) yatırım yaptığını 
ve bu suretle faiz geliri elde ettiğini belirterek elde 
edilen faiz gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat 
oranı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu-
riyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler-
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 
23’üncü maddesi kapsamında Fransa’da korumalı 
mahsup sisteminden yararlanılıp yararlanılama-
yacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep 
edildiği anlaşılmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci 
maddesinde kurumlar vergisinin konusu, 2’nci 
maddesinde ise kurumlar vergisi mükellefleri be-
lirlenmiş olup sermaye şirketleri, kooperatifler, 
iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait 
iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kurumlar 
vergisi mükellefi olduğu belirtilmiştir. Kanun’un 
3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanun’un 
1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve 
iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunma-
yanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançla-
rı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış; 
üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum 
kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler ha-
linde sayılmıştır.

Aynı Kanun’un dar mükellefiyette vergi ke-

sintisinin düzenlendiği 30’uncu maddesinin birin-
ci fıkrasında, dar mükellefiyete tabi kurumların 
Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları avans-
lar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben 
ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından %15 
oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlan-
mış olup bu fıkranın (ç) bendinde de Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), 
(2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar ha-
riç olmak üzere menkul sermaye iratları üzerinden 
vergi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.

Anılan maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiye istinaden yayımlanan 
2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin-
ti oranı, Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri 
ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 
çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama 
şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira 
sertifikalarına sağlanan gelirlerde %0 olarak be-
lirlenmiştir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 
75’inci maddesinde; sahibinin ticari, zirai veya 
mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para 
ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye 
dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri 
iratlar menkul sermaye iradı olarak değerlendiril-
mekte olup anılan maddenin ikinci fıkrasının (5) 
numaralı bendinde de, her nevi tahvil ve hazine 
bonosu faizlerinin menkul sermaye iradı olduğu 
belirtilmiştir.

Anılan Kanun’un geçici 67’nci maddesinde;

“1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının 
üçer aylık dönemleri itibarıyla;

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıy-
metler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış 
ve satış bedelleri arasındaki fark,

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet 
veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası ha-
linde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye 
piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dö-
nemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet 
veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olma-
yan),

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer 
sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden 
sağlanan gelirler,
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Üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapar-
lar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci 
maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellef-
ler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer serma-
ye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazanç-
ları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak 
amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer 
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler 
için bu oran %0 olarak uygulanır.

...

Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan 
varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında 
ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası 
sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönem-
sel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara 
ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iş-
lem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan 
hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az 
%51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem 
gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonla-
rının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma 
belgelerinin elden çıkarılmasında ve hisse senet-
leri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde 
bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

...

5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da 
dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiye-
ti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup ol-
maması ve elde edilen kazancın vergiden istisna 
olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra 
hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. 
Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım 
fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve 
(4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.

...

9) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç 
edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile 
Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çı-
karılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya el-
den çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergi-
lendirilmesinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 
Bu gelirlerin vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi 
itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanır.

...” hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 277 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liğinde;

“2. 6009 Sayılı Kanunla Geçici 67 nci Maddede 
Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar

2.1. Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkra-
sında yapılan değişiklik 193 sayılı Kanunun geçici 
67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamın-
da, banka ve aracı kurumların menkul kıymetler 
ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edi-
len gelirler üzerinden yapmakla yükümlü oldukları 
tevkifat, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mü-
kellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı 
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları 
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükellef-
lerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkla-
rıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca 
belirlenenler için 1/10/2010 tarihinden itibaren %0 
oranında uygulanacaktır.

Bu durumda söz konusu yasal düzenleme çer-
çevesinde;

-Sermaye şirketlerinin (Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited 
ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-
ler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar),

-Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve 
denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer ya-
bancı fonların,

-Münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları 
elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak 
amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer 
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen-
lerin geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası 
kapsamında elde ettikleri gelirleri üzerinden %0 
oranında tevkifat yapılacaktır.

Bu Tebliğ uygulamasında, Türkiye’de münhası-
ran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ara-
cı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve 
bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyet-
te bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, 
kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi 
yabancı kurumsal yatırımcıların tümü 2499 sayılı 
sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım 
fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki 
mükellefler olarak addedilecektir.

...”  açıklamalarına yer verilmiştir.
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Buna göre, vergi uygulaması bakımından Dev-
let tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmek-
te olan Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen 
Devlet tahvillerinden (Eurobond) elde edilen faiz 
gelirleri geçici 67’nci madde kapsamında stopaja 
tabi olmayıp dar mükellef kurumlarca elde edi-
len söz konusu faiz gelirlerinin Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde vergi-
lendirilmesi gerekir.

Dolayısıyla, Hazine tarafından yurt dışında ih-
raç edilen Devlet tahvillerinden (Eurobond) ……. 
firmasınca elde edilen faiz gelirleri üzerinden 
2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
%0 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmek-
tedir.

Öte yandan, 1/1/2006 tarihinden itibaren yurt 
içinde ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bo-
nolarından elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi 
Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin (1) numa-
ralı fıkrası hükmü çerçevesinde tevkifata tabi tu-
tulmakta olup tevkifat oranı 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri 
ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara 
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulu-
nan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olan yabancı ku-
rumsal yatırımcılar için 1/10/2010 tarihinden itiba-
ren %0 olarak uygulanmaktadır.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMA-
LARI YÖNÜNDEN

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif-
te Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Faiz” 
başlıklı 11’inci maddesinde;

“”1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Dev-
let mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette ver-
gilendirilebilir.

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Akit 
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergi-
lendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan 
kişi faizin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak 
vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 15 ini aşma-
yacaktır.

…

4. Bu maddede kullanılan “faiz” terimi, ipotek 
garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı pay-

laşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahville-
rinden, tahvillerden veya bonolardan ve her nevi 
alacaktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği 
Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayı-
lan diğer bütün gelirleri kapsar.

5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek faiz 
lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette 
sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticari veya sı-
nai faaliyette bulunursa veya bir Türkiye muki-
mi, Fransa’da bulunan bir sabit yeri kullanarak 
Fransa’da serbest meslek faaliyetinde bulunursa 
ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmak-
taysa, bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkra hüküm-
leri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına 
göre bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır.

…” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Anlaşma’nın “Çif-
te Vergilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 23’üncü 
maddesinde;

“Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlene-
cektir.

1. ...

2. Fransa’da:

a) Bir Fransa mukimi bu Anlaşma hükümleri 
uyarınca Türkiye’de ve Fransa’da vergilendirile-
bilen bir gelir elde ettiğinde, Fransa bu mukimin 
gelirine isabet eden vergiden, Türkiye’de ödenen 
gelir vergisinin mahsubuna müsaade edecektir.

Bununla beraber, sözkonusu mahsup, mah-
supdan önce hesaplanan ve Türkiye’de vergilen-
dirilebilen gelire isabet eden gelir vergisi miktarını 
aşmayacaktır.

b) a) bendinin amaçları bakımından “Türkiye’de 
ödenen gelir vergisi” terimi, Türk vergi mevzuatı 
gereğince ödenmesi gereken; fakat Türkiye’nin 
ekonomik kalkınmasını hızlandırmaya yönelik 
teşvik mevzuatı hükümleri gereğince muafiyete, 
istisnaya veya indirime tabi tutulan herhangi bir 
vergi miktarını kapsamaktadır.

Bundan önceki cümleye bakılmaksızın, 
Türkiye’de gelir üzerinden ödenen vergi:

i) 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının a) ben-
dinde bahsedilen temettülerde yüzde 15 oranında;

ii) 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının b) bendin-
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de bahsedilen temettülerde yüzde 20 oranında;

iii) 11 inci maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen 
faizlerde yüzde 15 oranında;

iv) 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen 
gayrimaddi hak bedellerinde yüzde 10 oranında,

hesaplanacaktır.

Bununla beraber, Türkiye’de mukim olmayan 
kişilerin, Türkiye’de elde ettiği temettü, faiz ve 
gayrimaddi hak bedellerine Türk vergi kanununa 
göre uygulanan vergi oranları, bu bentte bah-
sedilen oranların altına düşürülürse, bu bendin 
amaçları yönünden, bu düşük oranlar uygulana-
caktır.” hükümleri yer almaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, …..’ya ödenen 
Devlet tahvili ve Hazine bonosu ile Eurobond fa-
izleri üzerinden 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca %0 oranında vergi kesintisi ya-
pılması gerekmekte olup Bakanlar Kurulu Kararı 
gereğince tespit edilen vergi oranları Türkiye’de 
ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik 
teşvik amacıyla gerçekleştirilen bir vergi indirimi-
dir.

Bu durumda, Fransa mukimi kurum söz konu-
su faiz geliri dolayısıyla 2009/14593 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı uyarınca Türkiye’de %0 oranın-
da vergilendirilecek; ancak, Anlaşmanın 23’üncü 
maddesinin 2/b(iii) bendi gereğince Türkiye’de 
%15 oranında vergi ödemiş olarak kabul edilecek-
tir. Türkiye’de ödenmiş olduğu kabul edilen %15 
oranındaki vergi ise, söz konusu kurumun toplam 
gelirleri nedeniyle Fransa’da ödeyeceği vergiler-
den mahsup edilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü)

Tarih 08.09.2016

Sayı 62030549-125[30-2015/17]-135672

Konu İtalya ve Avusturya mukimi firmadan 
alınan operatörlük hizmeti ve araç-
ların kiralanması karşılığında yapılan 
ödemeler için tevkifat yapılıp yapıl-
mayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçe-
nizde, şirketin demiryolu ray hizmeti sektöründe 
hizmet verdiği, İtalya ve Avusturya’dan geçici it-
halatla ray hizmetlerinde kullanılan araçların kira-
landığı ve operatörlük hizmeti alındığı belirtilerek 
bu kapsamda yapılan ödemeler üzerinden KDV ve 
Gelir Stopajı yapılıp yapılmayacağı hususunda bil-
gi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında 
Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanun’un 1’inci 
maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş mer-
kezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların 
sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerin-
den dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği 
hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin üçün-
cü fıkrasında ise, dar mükellefiyet mevzuuna giren 
kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluş-
tuğu belirtilmiş olup (c) bendinde, Türkiye’de elde 
edilen serbest meslek kazançlarının (ç) bendinde 
ise taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye’de 
kiralanmasından elde edilen kazançların, dar mü-
kellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak 
vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un 30 uncu maddesinde, dar mü-
kellefiyete tabi kurumların bu maddede sayılan 
kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları 
avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesa-
ben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından 
kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer 
verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde serbest meslek kazançlarından (c) bendinde 
ise, gayrimenkul sermaye iratlarından kurumlar 
vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
Vergi kesinti oranları ise, 2009/14593 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı uyarınca 03/02/2009 tarihin-
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den itibaren diğer serbest meslek kazançlarından 
ve  gayrimenkul sermaye iratlarından %20 olarak 
belirlenmiştir.

Anılan Kanun’un 22 nci maddesinde ise;

“(1) Dar mükellef kurumların işyeri veya daimî 
temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tes-
pitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef 
kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır.

(2) Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî 
veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve irat-
ları hakkında, Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç 
ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. 
Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye’de yapılmak-
ta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında elde 
edilmesi halinde, kurum kazancı bu maddenin bi-
rinci fıkrasına göre tespit edilir.

...”

hükmü yer almıştır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 
“30.3.” bölümünün beşinci ve altıncı paragraflarında; 
 
“Öte yandan, dar mükellefiyete tabi kurumların, 
Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci bulun-
durmak suretiyle yaptıkları ticari ve zirai faaliyet 
kapsamında, bu işyerleri veya daimi temsilcileri 
vasıtasıyla elde ettikleri serbest meslek kazanç-
ları, gayrimenkul sermaye iratları (dar mükellef 
kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması kar-
şılığında bunlara yapılan kira ödemeleri hariç) ve 
menkul sermaye iratları (kâr payları ile Kanunun 
15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesin-
tisine tabi tutulan menkul sermaye iratları hariç) 
üzerinden anılan Kanunun 30 uncu maddesine 
göre vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Ancak, dar mükellefiyete tabi kurumların 
Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulun-
madan veya Türkiye’de bir işyeri veya daimi tem-
silci bulunsa da bu işyerlerinde yürüttükleri ticari 
faaliyetle bağlantılı olmamak suretiyle elde ettik-
leri, serbest meslek kazançlarından, gayrimenkul 
sermaye iratlarından ve kâr payları hariç menkul 
sermaye iratlarından Kanunun 30 uncu maddesine 
göre vergi kesintisi yapılacağı tabiidir.” açıklama-
ları yer almaktadır.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMA-
LARI YÖNÜNDEN:

“Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması” 01/01/1994 tarihinden iti-
baren, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum-
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi-
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 
01/01/2010 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

İtalya ve Avusturya’da yerleşik kurumlardan 
kiralanan araçlar ve alınan operatörlük hizmetleri 
karşılığında söz konusu firmalara yapacağınız öde-
melerin vergilendirilmesinde anılan Anlaşma’ların 
sırasıyla “Gayrimaddi Hak Bedelleri”ni düzenleyen 
12 nci ve “Serbest Meslek Faaliyetleri”ni düzenle-
yen 14 üncü maddelerinin dikkate alınması gerek-
mektedir.

Anılan İtalya Anlaşması’nın 12 nci maddesinin 
1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında;

“1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Dev-
letin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel-
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi 
hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; 
ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi gayri-
maddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde 
alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi 
tutarının yüzde 10’unu aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak be-
delleri” terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon 
yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil ol-
mak üzere edebi, artistik veya bilimsel her çeşit 
telif hakkının veya her çeşit patentin, alameti fa-
rikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül 
veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel 
tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı 
kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel 
teçhizatın kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya 
satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma 
imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen 
her türlü bedelleri kapsar.

4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak 
bedelinin gerçek lehdarı sözkonusu bedelin elde 
edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri va-
sıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette bir sabit yeri kullanarak serbest meslek 
faaliyeti icra ederse ve sözkonusu bedelin öden-
diği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer 
arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 
nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Böy-
le bir durumda gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer 
Akit Devlette bu Devletin mevzuatına göre vergi-
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lendirilebilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Avusturya Anlaşması’nın 12 nci madde-
sinin 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında ise;

“1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Dev-
letin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel-
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi 
hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; 
ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı 
diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alı-
nacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tu-
tarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak 
bedelleri” terimi, sinema filmleri ile radyo ve te-
levizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sa-
natsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her 
nevi patentin, alameti farikanın, desen veya mo-
delin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin 
veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı 
veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari 
veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılı-
ğında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder.

4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak 
bedelinin gerçek lehdarı, söz konusu bedelin elde 
edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri va-
sıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu 
diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla 
orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve 
söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile 
bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bu-
lunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uy-
gulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci 
veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.” 
hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, şirke-
tiniz tarafından İtalya ve Avusturya mukimi firma-
lardan araçların kiralanması karşılığında yapılacak 
ödemelerin anılan Anlaşma’ların 12 nci maddele-
rinin 3 üncü fıkraları kapsamında gayrimaddi hak 
bedeli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu ödemelerin vergilendirme hakkı, anı-
lan maddelerin 1 inci fıkraları gereğince sırasıyla 
İtalya ve Avusturya’ya aittir. Ancak, söz konusu 
gayrimaddi hak bedeli ödemeleri üzerinden kay-
nak devlet olarak Türkiye’nin de vergi alma hakkı 
bulunmakta olup, Türkiye’de yapılacak bu vergi-
lendirme gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehta-

rının duruma göre İtalya veya Avusturya mukimi 
olması durumunda anılan maddelerin 2 nci fıkra-
ları uyarınca gayrimaddi hak bedelinin gayri safi 
tutarının yüzde l0 unu aşmayacaktır. Söz konusu 
ödemelere iç mevzuatımızda daha düşük bir ora-
nın uygulanması halinde iç mevzuatımızda belirle-
nen bu düşük oranın uygulanacağı tabiidir.

Ancak, İtalya Anlaşmasının 12 nci maddesinin 
4 üncü fıkrası uyarınca, söz konusu gayrimaddi 
hak bedelinin İtalya mukimi firmanın Anlaşmanın 
5 inci maddesi çerçevesinde Türkiye’de bulunan 
bir iş yeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilmesi 
ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık 
ile bu iş yeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ 
bulunması halinde vergileme, 12 nci maddenin 2 
nci fıkrasında belirtilen yüzde 10 vergi oranı dikka-
te alınarak değil, iç mevzuatımızın öngördüğü usul 
ve oranlara göre yapılacaktır.

Benzer şekilde Avusturya Anlaşmasının 12 nci 
maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, söz konu-
su gayrimaddi hak bedelinin Avusturya mukimi 
şirketin Anlaşmanın 5 inci maddesi çerçevesin-
de Türkiye’de bulunan bir iş yeri veya sabit yer 
vasıtasıyla elde edilmesi ve söz konusu bedelin 
ödendiği hak veya varlık ile bu iş yeri veya sabit 
yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde ver-
gileme, 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen 
yüzde 10 vergi oranı dikkate alınarak değil, duru-
ma göre 7 nci maddeye ilişkin “Ticari Kazançlar” 
veya 14 üncü maddeye ilişkin “Serbest Meslek 
Faaliyetleri” kapsamında iş yeri veya sabit yer ka-
zançlarıyla birlikte Türkiye’de yapılacaktır.

Serbest meslek  faaliyetleri açısından ise anı-
lan Anlaşmaların “Serbest Meslek Faaliyetleri”ni 
düzenleyen 14 üncü maddelerinin hükümleri 
özünde aynı olmakla birlikte küçük nüans farklılık-
ları ihtiva edebilmekte olup, bahse konu Anlaşma-
ların 14 üncü maddelerinin 2 nci fıkralarında;

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest mes-
lek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer fa-
aliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu 
Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, 
eğer bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra 
edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs, bu hizmet veya faaliyetleri icra 
etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip 
olursa; veya

b) Hizmetlerin icra edildiği süre veya süreler, 
herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde, 183 günü 
aşarsa,
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sözkonusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit 
Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda, olayına göre, yalnızca söz 
konusu işyerine atfedilebilen gelir veya yalnızca bu 
diğer Devlette icra edilen hizmet ya da faaliyetlere 
atfedilebilen gelir bu diğer Devlette vergilendirile-
bilir. Her iki durumda da, bu teşebbüs, söz konusu 
gelir, bu teşebbüsün diğer Devlette bulunan bir iş-
yerine atfedilebilen bir gelirmiş gibi bu diğer Dev-
lette, bu Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine 
göre vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih, 
diğer Devletin söz konusu gelir üzerinden tevki-
fat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir. 
ifadeleri yer almaktadır.

Bu hükümden hareketle, söz konusu hizmet 
Türkiye’de ifa edildiğinden, İtalya ve Avustur-
ya mukimi firmaların bu faaliyetleri Türkiye’de 
Anlaşma’nın 5 inci maddesi kapsamında bir iş yeri 
vasıtasıyla icra etmesi veya Türkiye’deki faaliyet-
lerin icra edildiği süre veya sürelerin herhangi bir 
kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aş-
ması durumunda, Türkiye’nin de bu faaliyetler ne-
deniyle elde edilen gelirleri iç mevzuat hükümle-
rimiz çerçevesinde vergilendirme hakkı olacaktır.

İtalya ve Avusturya mukimi firmaların 
Türkiye’de serbest meslek icrası için kaldığı sü-
renin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde 
toplam 183 günü aşıp aşmadığının tespitinde, 
Türkiye’de birden fazla teşebbüse serbest meslek 
hizmeti sunuluyorsa bu faaliyetlerin tamamı dik-
kate alınacaktır.

Söz konusu İtalya ve Avusturya mukimi firma-
ların Türkiye’de icra edeceği serbest meslek faa-
liyetlerini bir iş yeri vasıtasıyla gerçekleştirmeleri 
durumunda Türkiye’nin de vergilendirme hakkı 
doğmaktadır. Söz konusu vergilendirme hakkının 
kullanımında ise iç mevzuat hükümlerimizin dik-
kate alınması ve vergi sorumlularınca Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca 
tevkifat yapılması gerekmektedir. Söz konusu fir-
maların bir iş yeri bulunmaksızın Türkiye’de icra 
edeceği serbest meslek faaliyeti ise, bu firmanın 
personelleri vasıtasıyla Türkiye’de yapacağı ser-
best meslek faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu 
durumda da, Türkiye’nin vergilendirme hakkı ve 
vergi sorumlularının tevkifat yükümlülüğü, firma-
ların personelleri vasıtasıyla faaliyet icrası ama-
cıyla Türkiye’de herhangi bir kesintisiz 12 aylık 
dönemde toplam 183 günü aşan bir süre kalması 
koşuluna bağlanmıştır. Faaliyetin Türkiye’de icra 
edilmesi durumunda, istihkak sahibi firmaların fa-
aliyet icrası amacıyla Türkiye’de herhangi bir ke-

sintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşan 
bir süre kalıp kalmayacağının yaptıkları serbest 
meslek ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yap-
mak zorunda olan vergi sorumlularınca ödeme sı-
rasında belirlenebilir olması ya da bilinmesi müm-
kün olmayabileceğinden, söz konusu ödemeler 
üzerinden vergi sorumlularının vergi tevkifatını 
yapmaları gerekmektedir.

Kendilerine yapılan ödemelerden vergi tevki-
fatı yapılan teşebbüsler Anlaşma hükümleri  çer-
çevesinde bu ödemelerin Türkiye’de vergiye tabi 
tutulmaması gerektiği durumlarda, bizzat   veya 
vekilleri aracılığıyla tevkif yoluyla alınan vergilerin 
iadesi için ilgili vergi dairesine  başvurabileceklerdir. 
Diğer taraftan, İtalya mukimi firma tarafından 
Türkiye’de söz konusu gayrimaddi hak bedelle-
ri ve serbest meslek faaliyetleri üzerinden vergi 
ödenmesi durumunda, söz konusu vergi, anı-
lan İtalya Anlaşması’nın “Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi”ne ilişkin 23 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrası gereğince İtalya’da ilgili gelire ilişkin hesap-
lanacak vergiden mahsup edilecektir.

Avusturya mukimi firma tarafından, 
Türkiye’de söz konusu gayrimaddi hak bedelle-
ri üzerinden vergi ödenmesi durumunda, Avus-
turya Anlaşması’nın “Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi”ne ilişkin 22 inci maddesinin 1 inci fık-
rasının (b) bendi çerçevesinde Avusturya’da ilgili 
gelire ilişkin hesaplanacak vergiden mahsup edile-
cek; serbest meslek faaliyeti ödemeleri üzerinden 
vergi ödenmesi durumunda ise anılan maddenin 
1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca Avusturya’da 
vergiden istisna edilecektir.

Öte yandan, anılan operatörlük hizmeti kapsa-
mında görevlendirilen işçilerin elde edeceği ücret 
gelirlerinin de anılan Anlaşma’ların “Bağımlı Faali-
yetleri” düzenleyen 15 inci maddeleri kapsamında 
ayrıca değerlendirilmesi gerektiği tabiidir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre de-
ğişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümle-
rinin uygulanabilmesi için İtalya veya Avusturya 
mukimi firmaların İtalya veya Avusturya’da tam 
mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üze-
rinden bu ülkelerde vergilendirildiğinin İtalya veya 
Avusturya yetkili makamlarından alınacak mu-
kimlik belgesi ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı 
ile birlikte noterce veya o ülkelerdeki Türk Kon-
solosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin 
bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi 
dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik 
belgesinin ibraz edilmemesi durumunda ise, ilgili 
Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri-
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mizin uygulanacağı tabiidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanunu’nun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, 
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçe-
vesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi 
olduğu,

1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet 
ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapıl-
masının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya 
hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye için-
de ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve 
iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve ge-
rekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, 
vergi alacağının emniyet altına alınması amacıy-
la, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş 
merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından ya-
pılan işlemlerde tevkifat uygulamasına ilişkin açık-
lamalara 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yü-
rürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-
2.1.2.1. bölümünde yer verilmiştir.

Buna göre, şirketiniz tarafından ray hizmetle-
rinde kullanılacak araç ve makinelerin yurt dışın-
daki firmalardan kiralanması ve söz konusu araç-
lara ilişkin  operatörlük hizmetleri ile ilgili yapılan 
ödemeler KDV’ye tabi olup, yurt dışında mukim 
firmalara ödenen bedel üzerinden hesaplanan 
KDV’nin, şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 
no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek kanuni 
süresinde ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Mü-

dürlüğü)

Tarih 02/08/2016

Sayı 62030549-125[30-2014/168]-
106046

Konu İrlanda mukimi firmadan alınan bilgi-
sayar programı için yapılan ödemeler 
üzerinden tevkifat yapılıp yapılmaya-
cağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, güvenlik 
kameraları, kartlı, sesli ve görsel kontrollü geçiş 
sistemleri, hırsızlık, yangın vb. alarm sistemleri 
ile bunlara ait bağlantı ekipmanları dahil her türlü 
elektronik güvenlik ürününün ve yazılımının ticari 
mal olarak ithalatı, stoklanması ve yurt içine ve 
yurt dışına dağıtımı işi ile iştigal eden Şirketinizin 
ana faaliyetinin, ithal edilen ürünlerin bayi kanalı 
aracılığıyla nihai kullanıcılara ulaştırılması olduğu 
ve herhangi bir yazılım geliştirme ya da fiziksel 
mamul üretim faaliyetinin bulunmadığı, bu çerçe-
vede İrlanda mukimi yazılım geliştirme firmasın-
dan satın alınan bilgisayar programının ticari mal 
olarak bayi müşterilerine satılacağı belirtilerek, 
İrlanda mukimi firmadan ithal edilen bilgisayar 
programı üzerinde herhangi bir değişiklik yapıl-
madan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere 
satılmak üzere bayi müşterilerine satılması halin-
de yurt dışı mukimi firmaya yapılan ödemeler ile 
bu yazılımlara ilişkin aktivitasyon kodlarının satın 
alım bedelleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılma-
yacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta 
olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağı-
da açıklanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanun’un 1 inci 
maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş mer-
kezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, 
dar mükellefiyet esasında, sadece Türkiye’de elde 
ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecekleri 
hükme bağlanmış olup üçüncü fıkrasında, dar mü-
kellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve 
iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Aynı Kanun’un 30 uncu maddesinde, dar mü-
kellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halin-
de sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç 
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ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden 
veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler 
tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı 
hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkra-
sının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, 
ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil 
olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, 
işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri-
maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında 
nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk et-
tirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesin-
tisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi 
oranları 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağ-
lanacak kazançlardan %5, diğer serbest meslek 
kazançlarında %20, gayrimaddi hak bedeli öde-
melerinde de %20 olarak belirlenmiştir.

Buna göre,

- Şirketiniz tarafından yurt dışında mukim fir-
malardan alınan bilgisayar programlarının üzerin-
de herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya ço-
ğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı 
şekilde işletmede kullanılması halinde yurt dışında 
mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari 
kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki öde-
meler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

- Yurt dışında mukim firmalardan Şirketinizde 
kullanmak ve/veya müşterilere/bayilere satışını 
yapmak üzere özel olarak bir bilgisayar programı 
hazırlatılması halinde veya daha önce üretilmiş, 
piyasada bulunan bilgisayar programlarının üze-
rinde, şirketinize yönelik özel değişikliklerin yapıl-
ması halinde yurt dışında mukim firma tarafından 
elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı niteliği 
taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden 
%20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

- “Copyright” kapsamında bir bilgisayar prog-
ramının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, 
gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, 
şirketiniz tarafından bir gayrimaddi hak elde edi-
lecek olup yurt dışında mukim firmaya yapılacak 
söz konusu gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden 
%20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Öte yandan, aktivasyon kodları için yapılacak 
ödemelerin vergilendirilmesi hususu da şirketiniz 
tarafından alınan bilgisayar yazılımlarına ilişkin 
olarak yapılan ödemelerin mahiyeti doğrultusun-
da değerlendirilecektir.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yö-
nünden;

Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Ge-
lir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 
01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Şirketiniz tarafından İrlanda mukimi firmadan 
alınan bilgisayar yazılımlarının üzerinde herhan-
gi bir değişiklik yapılmadan ve/veya söz konusu 
programlar üzerinde bir hakka (değiştirme veya 
çoğaltma hakkı) sahip olunmadan Türkiye’deki da-
ğıtımına yönelik yalnızca aracılık yapılarak firmala-
ra satışının yapılması durumunda, İrlanda mukimi 
firmaya yapılacak ödemelerin ticari kazanç olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye-İrlanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması’nın “Ticari Kazançlar” başlıklı maddesi-
nin 1 ve 2 nci fıkralarında,

“1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, 
söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadık-
ça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer 
teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faali-
yette bulunursa, teşebbüsün kazancı, yalnızca bu 
işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere 
bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 
bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulundu-
ğunda, her iki Akit Devlette de bu işyerine atfedi-
lecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar 
altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan 
ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini 
oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir 
nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı 
miktarda bir kazanç olacaktır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Maddenin 1 inci fıkrasına göre, İrlanda mukimi 
firmanın söz konusu bilgisayar yazılımlarının satı-
şından elde ettiği gelirlerin Türkiye’de vergilendi-
rilmesi için İrlanda mukimi firmanın faaliyetlerini 
Türkiye’de sahip olduğu bir iş yeri vasıtasıyla ger-
çekleştirmesi gerekmektedir.

Anlaşma’nın bir örneği ekli 5 inci maddesinde 
ise hangi hallerde diğer Devlette bir iş yeri oluşup 
oluşmayacağı açıkça belirtilmiştir.

Bağımsız temsilcilik ise 5 inci maddenin 7 nci 
fıkrasında düzenlenmiş olup, fıkrada, bir Akit Dev-
let teşebbüsünün, diğer Devletteki işlerini, kendi 
işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, 
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genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde 
diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürütmesi 
durumunda, faaliyetin icra edildiği ülkede bir iş 
yerine sahip olmadığının kabul edileceği hüküm 
altına alınmıştır.

Bu kapsamda bağımsız nitelikte bir temsilci-
den söz edilebilmesi için, temsilcinin hem hukuken 
hem de ekonomik olarak teşebbüsten bağımsız 
olması ve teşebbüs adına faaliyette bulunurken 
kendi işlerine olağan şekilde devam etmesi ge-
rekmektedir. Bir temsilcinin müteşebbisten ba-
ğımsızlığı aynı zamanda onun müteşebbise karşı 
sorumluluklarının derecesine bağlıdır. Temsilci 
faaliyetlerini müteşebbisten aldığı emir ve tali-
matlar ile yürütüyor ise müteşebbisten bağımsız 
addedilmeyecektir. Bağımsız bir temsilci için di-
ğer bir önemli kıstas ise temsilcinin faaliyetlerinin 
müteşebbisin etkin bir kontrolüne tabi olmaması 
ve temsilcinin faaliyetlerini tek bir işveren adına 
yürütmemesidir.

Daimi temsilcilik ise, Anlaşma’nın 5 inci mad-
desinin 6 ncı fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkraya 
göre, bir kişi, bir Akit Devlette diğer Akit Devletin 
teşebbüsü adına hareket eder ve söz konusu fık-
ralar kapsamında belirtilen faaliyetleri temsil ettiği 
teşebbüs adına yürütürse bu durumda bu faaliyet-
ler diğer Akit Devletin teşebbüsü için bir iş yeri 
oluşturacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, İrlan-
da mukimi firma tarafından elde edilecek gelir, 
Anlaşma’nın 5 inci maddesi kapsamında Türkiye’de 
yer alan bir iş yeri veya daimi temsilci vasıtasıyla 
ticari faaliyette bulunulmak suretiyle elde edilme-
dikçe bu kazançların yalnızca İrlanda’da vergilen-
dirilmesi gerekmektedir.

İrlanda mukimi firma, Anlaşma’nın 5 inci mad-
desi kapsamında Türkiye’de yer alan bir iş yeri 
veya daimi temsilci vasıtasıyla ticari faaliyette bu-
lunursa Türkiye’nin, bu iş yerine veya daimi tem-
silciye atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere iç 
mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde vergi alma 
hakkı bulunmaktadır.

Bununla birlikte, “telif hakkı” kapsamında bir 
bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, top-
luma dağıtma, gösterme vb. gibi haklarının kullanı-
mı veya elden çıkarılması karşılığında İrlanda mu-
kimi firmaya yapılacak ödemelerin Anlaşma’nın 
bir örneği ekli “Gayrimaddi Hak Bedelleri”ne ilişkin 
12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında gay-
rimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi gere-
kecektir.

Buna göre, şirketiniz tarafından İrlanda mukimi 
firmadan söz konusu bilgisayar yazılımlarının telif 
hakkı kapsamında alınması halinde Anlaşma’nın 
12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, söz konu-
su firmaya yapılacak gayrimaddi hak bedeli öde-
melerinin gayrisafi tutarı üzerinden Türkiye’nin, iç 
mevzuatımızda daha düşük bir oran öngörülme-
mesi halinde %10 oranında vergi alma hakkı bu-
lunmaktadır.

Ancak, aynı maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca, 
söz konusu gayrimaddi hak bedelinin İrlanda mu-
kimi şirketin Anlaşma’nın 5 inci maddesi çerçeve-
sinde Türkiye’de bulunan bir iş yeri veya sabit yer 
vasıtasıyla elde edilmesi ve söz konusu bedelin 
ödendiği hak veya varlık ile bu iş yeri veya sabit 
yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde ver-
gileme, 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen 
yüzde 10 vergi oranı dikkate alınarak değil, duru-
ma göre 7 nci maddeye ilişkin “Ticari Kazançlar” 
veya 14 üncü maddeye ilişkin “Serbest Meslek 
Faaliyetleri” kapsamında iş yeri veya sabit yer ka-
zançlarıyla birlikte Türkiye’de yapılacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu bilgisayar yazılı-
mının veya bu yazılımların aktivasyon kodlarının 
satın alınması yurt dışına yapılacak ödemelerin 
vergilendirilmesinde herhangi bir değişikliğe yol 
açmayacaktır.

İlgili Anlaşma hükmüne göre Türkiye’de ver-
gi ödenmesi durumunda, söz konusu vergiler, 
Anlaşma’nın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” 
başlıklı 23 üncü maddesinin 1/a bendi çerçeve-
sinde İrlanda’dan ödenecek vergilerden mahsup 
edilebilecektir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre de-
ğişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümle-
rinden yararlanabilmek için söz konusu İrlanda 
teşebbüsünün İrlanda’da tam mükellef olduğunun 
ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede 
vergilendirildiğinin İrlanda yetkili makamlarından 
alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin 
aslı ile Noterce veya İrlanda’daki Türk Konsolos-
luklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir 
örneğinin vergi sorumlularına ve ilgili vergi daire-
sine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
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İlk Tarih Son Tarih Konu

1.03.2018 9.03.2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Öde-
melere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

1.03.2018 12.03.2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Öde-
mesi

1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamulle-
rine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Ver-
gisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı 

ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 

Bildirimi ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla 

İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin 

Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin 
Ödemesi

1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı 
ve Ödemesi

1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 23.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine 

Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

MALİ TAKVİM
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1.03.2018 23.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga 
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi 
Gereken Damga Vergisinin Beyanı

1.03.2018 26.03.2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
1.03.2018 26.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 26.03.2018 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
16.03.2018 26.03.2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemele-

re Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.03.2018 26.03.2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tü-

ketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 26.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine 

Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.03.2018 26.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga 

Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi 
Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

1.03.2018 2.04.2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu 

(Form Ba)
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu 

(Form Bs)
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs 

Tarihleri Arasında)
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 

31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
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2018 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

14.800 TL’ye kadar.................................................................................................................................................................
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası.......................................................................................................................
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası....
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480-TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si 
için 29.280  TL), fazlası..........................................................................................................................................................

% 15
% 20
% 27

% 35

2017 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

13.000 TL’ye kadar ................................................................................................................................................................
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası ...............................................................................................................
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası .....
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150-TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si 
için 26.950  TL), fazlası .......................................................................................................................................................

% 15
% 20
% 27

% 35

2016 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

12.000 TL’ye kadar ................................................................................................................................................................
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası ...............................................................................................................
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası .....
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900-TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si 
için 26.970  TL), fazlası .......................................................................................................................................................

% 15
% 20
% 27

% 35

2015 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

12.000 TL’ye kadar ................................................................................................................................................................
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası ...............................................................................................................
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası .....
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190-TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si 
için 25.990  TL), fazlası .......................................................................................................................................................

% 15
% 20
% 27

% 35

2014 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

11.000 TL’ye kadar ................................................................................................................................................................
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası ..................................................................................................................
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası ........
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760-TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 
23.750 TL), fazlası .................................................................................................................................................................

% 15
% 20
% 27

% 35

2013 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

10.0000 TL’ye  kadar .............................................................................................................................................................
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası .................................................................................................................
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası ........
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 
23.025 TL), fazlası ..................................................................................................................................................................

% 15
% 20
% 27

% 35

GELİR VERGİSİ ORANLARI

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Kurumlar Vergisi Oranı %

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017yılı kazançlarının vergilendirilmesinde %20 Oran 22

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Oranı %

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 yılı (5520 sayılı Kanun Md:32) 20

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Oranı %

2013,2014, 2015, 2016,2017, 2018 yılı  (193 sayılı Kanun Mük.Md:120, Md:103) 15
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5602 sayılı ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ 
HAKKINDA KANUN ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 40. Maddesi ile Belirlenen Şans Oyunları 
Vergisi 14.03.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, bu verginin yerine 5602 sayılı Kanun’un 
6’ncı maddesi ile ihdas olunan her türlü şans oyunlarından alınacak vergiler aşağıdaki gibidir.

Şans Oyunları Hasılatının

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5’i

At yarışlarında % 7’si

Diğer şans oyunlarında % 10’u

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI 

(6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5035 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi İle Değişen 39. Maddesi Gereğince )  

2014 2015 2016 2017 2018
Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki 
(ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve 
haberleşme hizmetleri

% 25 % 25 % 25 % 25 %7,5

Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo 
ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %15 %15 %15 %15 %7,5

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5 %5 %5 %5 %7,5
Yukarıda sayılanların kapsamına girmeyen diğer 
telekomünikasyon hizmetleri

%15 %15 %15 %15 %7,5

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin 
merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve 
yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına 
mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar 
dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi 
için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile 
operatör değişiklikleri hariç) (01.07.2012 tarihinden İtibaren)

40,00 TL 44,00 TL 46,00 TL 47,00 54,,60

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI

Konut İşyeri Arsa Arazi

Normal Yöreler Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi Binde 2 Binde 4 Binde 6 Binde 2

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

Kanuna ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18

I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1

II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8
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GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI
Md/Bent Alt 

Bent
Ödemenin Türü Tevkifat 

Oranı (%)
94/1 Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden 

(İstisnadan faydalananlar hariç) GVK md.103

94/2 A Telif ödemelerinden  (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 17
B Diğer serbest meslek ödemelerinden  

(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20

94/3 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

3

94/4 Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla 
yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20

94/5 a Kira Ödemelerinden (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 20
b Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara 

yapılan kira ödemelerinden, (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20

c Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 
kira ödemelerinden, (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20

d Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası 
kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması 
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 

20

94/6 a Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara 
dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı 
kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

15

b Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara 
dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı 
kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

15

94/7 Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

%10
%7
%3
%0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen 
kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%10
%7
%3
%0

Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri için Bkz. Geçici 67. 
madde

94/8 Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
94/9 Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.

94/10

a Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans 
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve 
benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının 
oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki 
biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden  
(2012/3322 sayılı BKK ile 01.07.2012’den itibaren)

15

b 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel 
kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak 
suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, 
prim ve benzeri ödemelerden.
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20
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94/11

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

a Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i- Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 1
ii- Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 2

b Diğer zirai mahsuller için,
i- Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 2
ii- Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 4

c Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
i- Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara 
yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, 
taşınması ve benzeri hizmetler için; 

2

ii- Diğer hizmetler için 4
d Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, 0

94/12
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli 
üzerinden, 
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20

94/13

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan 
ödemelerden;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

a 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia 
bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 

2

b Hurda alımları için 2
c Diğer mal alımları için 5
d Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin 

ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için
10

94/15

Bireysel emeklilik sisteminden
a On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen 

ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında 
bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan 
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)

15

b On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan 
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin 
içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına 
yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat 
tutarı dahil.)

10

Geç.61,69

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen 
yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı 
üzerinden 
(4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)

19,8

Geç. 72

a Lig usulüne tabi spor dallarında
1- En üst ligdekiler için

15

2- En üst altı ligdekiler için 10
3- Diğer ligdekiler için 5

b Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile 
milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan 
ödemelerden
(01.07.2008 tarihinden itabaren)

5

01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup 
İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin 
ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı 
kuruluş varantların (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri 
hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;

0
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Geç. 67/1

a- Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için 
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

0

b- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara 
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler 
tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan 
kazançlar için 
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

10

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden 
sağlanan gelirlerden;
(A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin 
fona iadesinde stopaj yapılmaz); 
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

10

Geç. 67/1
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine 
bonolarının (eurobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

10

Geç. 67/1,2

01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 
çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle 
sağlanan kazançlardan; 
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

10

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerden;

Geç. 67/1

a - Sermaye şirketleri ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara 
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için 
(6009 sayılı Kanun ile 01.10.2010’dan itibaren)

0

Geç. 67/1 b- a bendinde sayılanlar dışında kalan mükellefler için 
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) 10

Geç. 67/2
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu 
(eurobondlar hariç) faizlerinden 
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak 
üzere;  

Geç. 67/4 a- Mevduat faizlerinden (YTL ve Yabancı para cinsinden) (01.01.2006’dan 
itibaren) 15

Geç. 67/4
b- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı 
belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara 
katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından (01.01.2006’dan itibaren)

15

Geç. 67/4
c- Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü 
ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) 
(01.01.2006’dan itibaren)

15

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları 
(borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları 
dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy kazançları üzerinden;

Geç. 67/8
a- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı 
fonları için 
(2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)

0

Geç. 67/8
b- Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile 
ortaklıkları için
(2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006’dan itibaren)

0

Geç. 68
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, 
jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden 
(5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren)

20
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TAM MÜKELLEFLER
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 veGeçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 

2006/10731, 2006/11447, 2009/14544, 2009/14593, 2011/1854 ve 2012/3141, 2012/4116  S.BKK.’lar 
UyarıncaTam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin GeçerliKesinti Oranları

İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 15/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına 

yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak 
yapılan hakediş; ödemeleri (2009/14594 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan 
itibaren)

3%

KVK15/1-b Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 
ödemeleri 
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20%

KVK 15/1-c Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

%10
%7
%3
%0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen 
kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%10
%7
%3
%0

Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri için Bkz. Geçici 67. 
madde

KVK 15/1-ç Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
KVK 15/1-d Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
KVK 15/1-e Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
KVK 15/1-f Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar 

dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, (2009/14592 sayılı 
BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

15%

KVK 15/3 Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya 
dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinin;
(1) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(2) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(3) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(4) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(6) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0
%0
%0
%0
%0

GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının 
faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 
kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç)

10%

KURUMLAR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI
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GVK Geç. 67/4 Mevduat faizleri (TL ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve 
ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)
a) Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden;
i) vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18
     ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 15%
     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13
b) TL mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden;
     i) vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15
     ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12%
     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10
c) Katılım bankaları tarafından katılma hesaplarından elde edilen kar paylarından;
     i) vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15
     ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12%
     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10

---

GVK Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet 
yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)

15%

GVK Geç. 67/4 Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile 
iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo 
Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler 
hariç)

15%

GVK Geç.67/8 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları 
(borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları 
dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları 
için

0%

- Bunların dışında kalanlar için 0%
GVK Geç.61 ve 
Geç. 69

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım 
teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan 
yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

%19.8

GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa 
bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka 
veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 
(Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)

10%

GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların 
ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

10%

GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının 
(eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar 
kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar     

10%

GVK Geç.67/1 - (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek 
kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine 
dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, 
hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) 
ilişkin olarak elde edilen kazançlar için 

0%

GVK Geç.67/1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara 
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler 
tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı alt bent dışında 
kalan kazançlar için

10%
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GVK Geç. 67/11 (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine veya hisse senedi 
endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil 
olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse 
senetleri hariç) elde edilen kazançlar için
Diğer kazançlar için

0%

10%
GVK Geç 67 
1,2,3,4

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile 
menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 
3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden,
- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları 
için

0%

- Diğerleri için 0%

DAR MÜKELLEFLER

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 veGeçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 
2006/11447 s.BKK. UyarıncaDar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin GeçerliKesinti Oranları

İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 30/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına 

yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak 
yapılan hakediş ödemeleri
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

3%

KVK 30/1-b Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri 
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

5%

KVK 30/1-b Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20%

KVK 30/1-c 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak 
gayrimenkul sermaye iratlarından
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

1%

KVK 30/1-c Diğer gayrimenkul sermaye iratları
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

20%

KVK 30/1-ç Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden 
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden 
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden

%10
%7
%3
%0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira 
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%10
%7
%3
%0

Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri için Bkz. Geçici 67. 
madde

KVK 30/1-ç Her nevi alacak faizleri ;
i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da 
bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece 
ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren 
kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (03.02.2009 
tarih ve 2009/14593 sayılı B.K.K.)
ii) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil 
sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya 
varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle 
temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden
(29.12.2010 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak ödenen 
faizlere uygulanmak üzere,)

%0

%1
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iii) Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal 
tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden
iv) Diğerlerinden
(2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

%5

%10

KVK 30/1-ç GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit 
senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında 
factoring kuruluşlarına ödenen faizler) (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 
tarihinden itibaren)

10%

KVK 30/2 Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, 
ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, 
devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk 
ettirilen bedeller üzerinden
(2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

20%

KVK 30/3 Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci 
aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara 
veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın 
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar 
paylarından (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

15%

KVK 30/5 Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili 
makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden 
elde ettikleri kazançlar üzerinden  (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 
tarihinden itibaren)

0%

KVK 30/6 Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve 
istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi 
düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden 
(2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

15%

GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi tahvil ve Hazine bonolarının 
faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 
kıymetlerden sağlanan gelirler

10%

Geç. 67/4 Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden) 15%
Geç. 67/4 Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden 

çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)
15%

Geç. 67/4 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları 15%
Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları 15%
GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa 

bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka 
veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 
(menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)

0%

GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili 
fona iadesinden sağlanan gelirler)

10%

GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve 
Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar 
kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

10%

GVK Geç. 67/1 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler   10%
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MATRAH Veraset Yoluyla 
İntikallerde (%)

İvazsız 
İntikallerde (%)

2013 YILI VERGİ TARİFESİ ( 44 SN VİVK GT )
İlk 190.000 TL için    1 10
Sonra gelen 430.000 TL için 3 15
Sonra gelen 940.000 TL için  5 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için     7 25
Matrahın 3.360.000 TL' yi aşan bölümü için 10 30

2014 YILI VERGİ TARİFESİ ( 44 SN VİVK GT )
İlk 190.000 TL için    1 10
Sonra gelen 440.000 TL için 3 15
Sonra gelen 970.000 TL için  5 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için     7 25
Matrahın 3.400.000 TL' yi aşan bölümü için 10 30

2015 YILI VERGİ TARİFESİ ( 46 SN VİVK GT )
İlk  200.000 TL için    1 10
Sonra gelen 480.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için  5 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için     7 25
Matrahın 3.640.000 TL' yi aşan bölümü için 10 30

2016 YILI VERGİ TARİFESİ ( 47 SN VİVK GT )
İlk  210.000 TL için    1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için  5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için     7 25
Matrahın 3.820.000 TL' yi aşan bölümü için 10 30

2017 YILI VERGİ TARİFESİ ( 48 SN VİVK GT )
İlk  210.000 TL için    1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için  5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için     7 25
Matrahın 3.820.000 TL' yi aşan bölümü için 10 30

2018 YILI VERGİ TARİFESİ ( 49 SN VİVK GT )
İlk  240.000 TL için    1 10
Sonra gelen 570.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.270.000 TL için  5 20
Sonra gelen 2.200.000 TL için     7 25
Matrahın 4.280.000 TL' yi aşan bölümü için 10 30
- Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal 
intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 202.154.-TL si (füruğ bulunmaması halinde 
eşe isabet eden miras hissesinin 404.556.-TL lirası) (2018 yılı için geçerli tutarlardır.)
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerin 4.656.-TL si (2018 yılı için geçerli tutarlardır.)
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından 
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 
4.656-TL si Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır (2018 yılı için geçerli tutarlardır.).

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI
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(55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri Uyarınca, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
ve 2018Yıllarında Geçerli Olan Had ve Tutarlar)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Belli 
parayı ihtiva edenler)

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli 
üzerinden)

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Kayıt ve Tescil Edilmiş 
İkinci El Araç Satış ve Devrine İlişkin Sözleşmeler

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak, 
ve kullanma izni sözleşmeleri

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Belli parayı ihtiva 
edenler)

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Binde 
9,48

Tahkimnameler, Sulhnameler 
Belli Parayı İhtiva Edenler:
Belli Parayı İhtiva Etmeyenler:

Binde 
9,48

39,65 TL.

Binde 
9,48

41,20 TL

Binde 
9,48

45,30 TL

Binde 
9,48

47,80 TL

Binde 
9,48

51,40 TL

Binde 
9,48

58,80 TL

Turizm İşletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında 
düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

288,60TL 330,30TL

İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların 
yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları

Binde 
5,69

Binde 
5,69

Binde 
5,69

Binde 
5,69

Binde 
5,69

Binde 
5,69

Fesihnameler (Belli parayı ihtiva edenler ile Belli parayı ihtiva 
eden bir kağıda taalluk edenler ) 

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Binde 
1,89

Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve 
işletme hesabı özetleri:
      -Bilançolar
      -Gelir Tabloları 
      -İşletme Hesabı Özetleri

30,60 TL
14,85 TL
14,85 TL

31,80 TL
15,40 TL
15,40 TL

35,00 TL
16,90 TL
16,90 TL

36,90 TL
17,80 TL
17,80 TL

39,70 TL
19,10 TL
19,10 TL

39,70 TL
19,10 TL
19,10 TL

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 39,65 TL 41,20 TL 45,30 TL 47,80 51,40 58,80

Kurumlar vergisi beyannameleri 53,00 TL 55,00 TL 60,50 TL 63,80 68,60 78,50

Muhtasar beyannameler 26,25 TL 27,20 TL 29,90 TL 31,50 33,90 38,80

Katma değer vergisi beyannameleri 26,25 TL 27,20 TL 29,90 TL 31,50 33,90 38,80

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri 
Hariç)

26,25 TL 27,20 TL 29,90 TL 31,50 33,90 38,80

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine verilen beyannameler 19,55 TL 20,30 TL 22,30 TL 23,50 25,30 28,90

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 19,55 TL 20,30 TL 22,30 TL 23,50 25,30 28,90

5510 GSSK Hizmet ve Muhtasar Bileşik Beyannamesi 40,20 46,00

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 53,00 TL 55,00 TL 55,00 TL 63,80 68,60 78,50

BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI VE MAKTU TUTARLARI
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A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre 
vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş
16 ve 

yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250 cm3 e kadar 139,00    105,00 77,00 49,00 19,00
251 - 650 cm3 e kadar 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00
651 - 1200 cm3 e kadar 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00
1201 cm3 ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00 587,00 288,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında 
kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi 
Tutarı (TL)

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş
16 ve 

yukarı yaş
1-Minibüs 888,00 587,00 288,00
2-Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 1.184,00 739,00 440,00
1901 cm3 ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00
3-Otobüs ve benzerleri (OturmaYeri)
25 kişiye kadar 2.241,00 1.339,00 587,00
26 -35 kişiye kadar 2.687,00 2.241,00 888,00
36 - 45 kişiye kadar 2.991,00 2.537,00 1.184,00
46 kişi ve yukarısı 3.587,00 2.991,00 1.791,00
4-Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 797,00 529,00 260,00
1.500 - 3.500 kg.’a kadar 1.611,00 935,00 529,00
3.501 - 5.000 kg.’a kadar 2.421,00 2.014,00 797,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar 2.687,00 2.283,00 1.071,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar 3.229,00 2.687,00 1.611,00
20.001 kg. ve yukarısı 4.039,00 3.229,00 1.877,00

2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
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C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

zTaşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş
11 ve 

yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg.’a kadar 14.994,00 11.990,00 8.991,00 7.191,00
1.151 - 1.800 kg.’a kadar 22.496,00 17.992,00 13.494,00 10.794,00
1.801 - 3.000 kg.’a kadar 29.999,00 23.998,00 17.992,00 14.395,00
3.001 - 5.000 kg.’a kadar 37.502,00 29.999,00 22.496,00 17.992,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar 45.005,00 36.001,00 26.998,00 21.595,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar 52.507,00 42.003,00 31.498,00 25.192,00
20.001 kg. ve yukarısı 60.007,00 48.001,00 36.001,00 28.800,00
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VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN ORANLAR VE TUTARLAR

Gecikme Zammı Oranı (Aylık) 

19.10.2010 tarihinden itibaren (12.10.2010 tarihli ve 2010/965 sayılı BKK) %1,40
19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arası % 1,95
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arası % 2,5
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arası % 3
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arası % 4

31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arası % 7
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arası % 10
Tecil Faizi Oranı (Yıllık) 
21.10.2010 tarihinden itibaren (Seri C, No:2 Tahsilat Genel Tebliği) % 12
21.11.2009-20.10.2010 tarihleri arası % 19
28.04.2006-20.11.2009 tarihleri arası (438 SN Tahsilat Genel Tebliği) % 24 
04.03.2005-27.04.2006 tarihleri arası % 30
12.11.2003-03.03.2005 tarihleri arası % 36
02.02.2002-11.11.2003 tarihleri arası % 60
31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arası % 72
Yeniden Değerleme Oranı (2014 Yılı)
- I. Geçici Vergi Dönemi                                                                                            %3,25
- II. Geçici Vergi Dönemi                                                                                           %6,64
- III. Geçici Vergi Dönemi                                                                                         %8,59
- IV. Geçici Vergi Dönemi                                                                                          %10,11

%10,11

Yeniden Değerleme Oranı (2015 Yılı)
- I. Geçici Vergi Dönemi                                                                                            ---
- II. Geçici Vergi Dönemi                                                                                           %1,6
- III. Geçici Vergi Dönemi                                                                                         
- IV. Geçici Vergi Dönemi                                                                                          

%3,83

Yeniden Değerleme Oranı (2016 Yılı)
- I. Geçici Vergi Dönemi                                                                                         ---
- II. Geçici Vergi Dönemi                                                                                        ---
- III. Geçici Vergi Dönemi                                                                                        
- IV. Geçici Vergi Dönemi                                                                                      

%14,47

Yeniden Değerleme Oranı (2017 Yılı)
- I. Geçici Vergi Dönemi                                                                                         % 2,34
- II. Geçici Vergi Dönemi                                                                                        % 5,65
- III. Geçici Vergi Dönemi                                                                                        % 7,33
- IV. Geçici Vergi Dönemi                                                                                      % 10,26

%10,26

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2011 Yılı İçin (GVK.
MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

700 TL
350 TL
170 TL

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2012 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

770 TL
380 TL
180 TL

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2013 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

800 TL
400 TL
190 TL

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2014 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

800 TL
400 TL
190 TL

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2015 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

880 TL
450 TL
200 TL
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Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2016 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

900 TL
460 TL
210 TL

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2017 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

900 TL
470 TL
210 TL

Ücretlerde 
Sakatlık İndirimi
2018 Yılı İçin 
(GVK.MD-31)

- Birinci derece sakatlar için
- İkinci derece sakatlar için
- Üçüncü derece sakatlar için

1000 TL
530 TL
240 TL

Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatında veya Bunun 
Dışında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere 
İlişkin İstisna ( GVK-23/8)

2012 10,70 TL
2012 11,70 TL
2013 12,00 TL
2014 12,00
2015 13,00
2016 13,70
2017 14,00
2018 16,00

Mesken Kirası Olarak Elde Edilen G.M.S.İ.’de İstisna Tutarı 
(GVK-21)

2012 3.000,00 TL
2013 3.200,00 TL
2014 3.300,00 TL
2015 3.600,00 TL
2016 3.800,00-TL
2017 3.900,00-TL
2018 4.400,00-TL
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- Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan ve birden fazla işverenden elde edilen 
ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 
(G.V.K. 86/1-c)

2014 27.000
2015 29.000
2016 30.000
2017 30.000
2018 34.000

- Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratlarında beyan sınırı (G.V.K. 86/1-d)

2013 1.390
2014 1.400
2015 1.500
2016 1.580
2017 1.600
2018 1.800

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı 
kazançlarına ilişkin istisna tutarı

2013 9.400
2014 9.700
2015 10.600
2016 11.000
2017 11.000
2018 12.000

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin 
istisna tutarı

2013 21.000
2014 21.000
2015 23.000
2016 24.000
2017 24.000
2018 27.000

Gelir Vergi Kanununun 89/15 Maddesinde Basit Usule Tabi Mükellef İçin 
İndirilebilecek Yıllık tutar

2018 9.000

Perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesinde azami tutar 
       - 2013 Yılı
      - 2014 Yılı
      - 2015 Yılı
      - 2016 Yılı
      - 2017 Yılı
      - 2018 Yılı

800 TL
800 TL
880 TL
900 TL
900 TL

1000 TL
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)
- Yıllık Alış Tutarı
- Yıllık Satış Tutarı
- Gayrısafi İş Hasılatı
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

150.000 TL. 
200.000 TL.

80000 TL.
150.000 TL.

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)
- Yıllık Alış Tutarı
- Yıllık Satış Tutarı
- Gayrısafi İş Hasılatı
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

160.000 TL.
220.000 TL.
88.000 TL.
160.000 TL

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)
- Yıllık Alış Tutarı
- Yıllık Satış Tutarı
- Gayrısafi İş Hasılatı
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

168.000 TL.
220.000 TL.
90.000 TL.
168.000 TL

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN SINIRLAR
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Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)
- Yıllık Alış Tutarı
- Yıllık Satış Tutarı
- Gayrısafi İş Hasılatı
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

170.000 TL.
230.000 TL.
90.000 TL.

170.000 TL.
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
(01.01.2018 Tarihinden İtibaren)
- Yıllık Alış Tutarı
- Yıllık Satış Tutarı
- Gayrısafi İş Hasılatı
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

.

190.000 TL.
260.000 TL.
90.000 TL.
170.000 TL

Basit usule tabi olma sınırı (Aşağıdaki rakamları aşan basit usule tabi 
mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler) 2015 2016 2017 2018

1-Satın aldıkları malları satanların
Yıllık alım tutarı sınırı
Yıllık satış tutarı sınırı
2-Alım satım işi dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri 
gayrisafi iş hasılatı tutarı sınırı
3-Yukarıdaki işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış ve iş hasılatı 
toplamı sınırı

84.000
120.000

40.000

84.000

88.000
126.000

42.000

88.000

90.000
130.000

43.000

90.000

100.000
148.000

49.000

100.000
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından azami işyeri kira bedeli 
tutarları 

Büyük Şehir Bel.
Sınırları İçinde (TL) Diğer Yerlerde (TL)

2013 Yılı İçin 
2014 Yılı İçin
2015 Yılı İçin
2016 Yılı İçin
2017 Yılı İçin 
2018 Yılı İçin

5.300
5.500
6.000
6.300
6.500
6.500

3.700
3.800
4.000
4.200
4.300
4.900

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismana tabi tutulmayarak 
gider yazılabilme sınırı
    - 2013 Yılı  (422 VUK GT)
   - 2014 Yılı  (432 VUK GT)
   - 2015 Yılı  (442 VUK GT)
   - 2016 Yılı  (460 VUK GT)
   - 2017Yılı  (476 VUK GT)
   - 2018Yılı  (476 VUK GT)

770 TL
800 TL
800 TL
880 TL
900 TL

1000 TL
2013 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Haddi (121 Nolu KDVK GT) 17.000
2014 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Haddi (123 Nolu KDVK GT) 17.700
2015 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Haddi 
(KDVK KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ( 2 Nolu Değişiklik İçeren Tebliğ)

19.500

2016 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Haddi 
(Seri No 4 Tebliğ)

20.600

2017 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Haddi 10.000
2018 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Haddi 11.400
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Mükellef Grupları
2017 Yılı  

Usulsüzlük Cezası (TL)
2018 Yılı  

Usulsüzlük Cezası (TL)
I. Derece II. Derece I. Derece II. Derece

1-Sermaye şirketleri 130 70 148 80
2-Sermaye şirketleri dışında kalan I’inci sınıf tüccar ve 
serbest meslek erbabı

80 40 90 45

3-II’nci sınıf tüccarlar 40 19 45 21
4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir 
vergisine tabi olanlar

19 11 21 12

5-Kazancı basit usulde tespit edilenler 11 5 12 5,70
6-Gelir Vergisinden muaf esnaf 5 2,80 5,70 3,20

VERGİ CEZALARI

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI (VUK Md:359)

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL

VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md:344)
VUK 341’inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu 
hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. 

Vergi ziyaına kaçakçılık fiilleriyle (V.U.K. 359’uncu maddede yazılı fiillerle) sebebiyet verilmesi halinde 
bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi Ziyaı; Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini 
veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe 
aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri 
verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir (VUK Md:341).

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (5728 Sayılı Kanun İle Değişik Hali) Hapis Süresi
Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak, gerçek 
olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgilisi bulunmayan kişiler adına 
hesap açmak, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi 
matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde başka defter, belge 
veya kayıt ortamlarına kaydetmek (V.U.K. Md. 359/a-1)

18 aydan 3 yıla kadar hapis

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak (V.U.K. Md. 359/
a-2)

18 aydan 3 yıla kadar hapis 

Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sayfalarını yok ederek 
yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, belgelerin 
asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek 
veya kullanmak (V.U.K. Md. 359/b)

3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis

Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basmak, sahte 
olarak basmak veya bu belgeleri kullanmak (V.U.K. Md. 359/c) 2 yıldan 5 yıla  kadar ağır hapis
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Özel Usulsüzlük Cezası (VUK 353’üncü Maddesi) 2015 2016 2017 2018

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek 
makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya bu belgelerde gerçek 
meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi (V.U.K. Md. 353/1)
(Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek 
ceza toplamı 2015 yılı için 106.000-TL’yi, 2016 yılı için 110.000,00, 
2017 yılı için 110.000,00-TL’yi, 2018 yılı için 120.000-TL’yi geçemez.)

Belgelere  yazılması gereken 
meblağın veya meblağ farkının %10’u
(Her bir belge için asgari ceza tutarı)

200 210 210 240

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş 
ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu 
listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme 
zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, 
bulundurulmaması, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı 
meblağlara yer verilmesi veya gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi 
(V.U.K. Md. 353/2)  
(Her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza toplamı her bir 
tespit için, 2015 yılı için 10.600-TL 2016 yılı için 11.000-TL 2017 yılı 
için 11.000-TL , 2018 yılı için 12.000-TL’yi  ve  bir takvim yılı içinde 
ise, 2015 yılı için 106.000-TL’yi 2016 yılı için 110.000,00-TL’yi 2017 
yılı için 110.000,00-TL’yi, 2018 yılı için 120.000-TL’yi  geçemez.)

200 210 210 240

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, 
işlemlerin günü gününe kaydedilmemesi veya yoklama ve 
incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmemesi halleri ile vergi 
levhası asma veya bulundurma zorunluluğu bulunan mükelleflerin 
bu zorunluluğa uymamaları (V.U.K. Md. 353/4)

200 210 210 240

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali 
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar 
programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve 
standartlara uyulmaması (V.U.K. Md. 353/6)

4.800 5.000 5.000 5.700

Tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (V.U.K. Md. 
353/7) 250 260 260 290

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 
getirmeyen matbaa işletmecilerine (V.U.K. Md. 353/8)
(Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının 
toplamı bir takvim yılı içinde, 2015 yılı için 150.000-TL’yi, 2016 
yılı için 158.000,00, 2017 yılı için 160.000,00-TL’yi, 2018 yılı için 
180.000-TL’yi  geçemez.)

770 800 800 900

Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve 
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen 
standartlarda, araçlarla ve zamanlarda yerine getirmeyenlere 
(V.U.K. Md. 353/9)

1060 1.100 1.100 1.200

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen 
durmayan araç sahibi adına (V.U.K. Md. 353/10) 770 800 800 900

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
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ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VUK 
Mükerrer 355’inci Madde (TL)

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
2014 2015 2016 2017 2018

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200 1.300 1.370 1.400 1.600
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 
edilenler hakkında 600 660 690 700 800

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  300 330 340 350 400
**01.08.2003 ila 03.08.2004 tarihleri arasında; tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 
bu maddeye göre uygulanan cezalar kesilir.
**01.08.2003 ila 03.08.2004 tarihleri arasında; tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 
bu maddeye göre uygulanan cezalar kesilir.
***01.08.2010 tarihinden itibaren tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 
düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflere bir takvim yılı içinde kesilecek özel 
usulsüzlük cezasının toplamı 2013 yılı için 940.000 TL’yi, , 2014 yılı için 970.000 TL’yi, 2015 yılı için 1.060.000-TL’yi, 
2016 yılı için 1.100.000-TL’yi, 2017 yılı için 1.100.000-TL’yi, 2018 yılı için 1.200.000,00-TL’yi geçemez.

(352, 356, 360, 372 ve 393 seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Belirlenen Tutarlar.) 

Uzlaşma Komisyonları:

1- Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları (Tüm Vergi Dairelerinde)
Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi müdürünün başkanlığında müdür tarafından belirlenecek bir 
müdür yardımcısı ve bir gelir uzmanı veya şeften; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürünün başkanlığında 
gelir şefi ve memurundan oluşur. Vergi dairesi müdürlüklerinde, müdür yardımcısı veya şef bulunmaması 
halinde komisyonda bunların yerine görev yapanlar; malmüdürlüklerinde ise gelir şefi bulunmaması 
halinde yerine gelir şefliği memurlarından birisi üye olur.

2- Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu (Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan illerde)
Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde kurulan bu komisyon, defterdarın veya tevkil edeceği 
defterdar yardımcısının başkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi müdüründen oluşur.

3- Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonları (Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan illerde)
Vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından 
belirlenen grup müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi dairesi müdürlerinden oluşur.

4- Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu
Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma yetkisini 
aşan, ancak Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin 
incelenmesi için kurulan bu Komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir İdaresi  Daire 
Başkanı veya Grup Başkanlarından birinin başkanlığında grup başkanları  ve/veya müdürlerden oluşur. 
Gerektiğinde birden fazla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu kurulabilir. Bu komisyonların 

UZLAŞMA KOMİSYONLARI VE UZLAŞMA KONUSU 
YAPABİLECEKLERİ VERGİ MİKTARI

İZAHA DAVET TUTARI

2018 YILI İÇİN Kullanılan Sahte ve Muhteviyatı İtibariyla Yanıltıcı Belge Tutarı 57.000,00-TL
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kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden oluşacağı ve sekreterya hizmetlerinin kimler tarafından 
yürütüleceği Gelir İdaresi Başkanlığınca (Sekreterya hizmetleri 360 SN VUK Genel Tebliği uyarınca Gelir 
Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir) belirlenir. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 
Komisyonu uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 372 SN VUK Genel Tebliği ile    2.000.000.-
YTL olarak belirlenmiştir.
5- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükelleflerinin uzlaşmaları yapılmaktadır. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 2.000.000.-YTL 
olarak belirlenmiştir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun yukarıda belirtilen 
yetki sınırını aşan uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonunca yapılacaktır.
6- Merkezi Uzlaşma Komisyonu
Mahalli uzlaşma komisyonlarına tanınan yetki sınırlarını aşan vergi, resim ve harçlarda uzlaşmak üzere 
kurulan Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Gelir İdaresi Başkanının başkanlığında, bir Gelir İdaresi Başkan 
Yardımcısı ve Gelir Yönetimi Daire Başkanından oluşurVergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunca 
incelenip sonuçlandırılacak olan söz konusu uzlaşma talepleri ile bu Komisyon ve Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri 
Merkezi Uzlaşma Komisyonunca yapılacaktır.

Yetki Sınırları Bakımından Vergi Dairesi Başkanlıklarının Dahil Olduğu Gruplar:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı: İstanbul

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları : Ankara, İzmir 
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları : Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları : Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, 

Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları : Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, 

Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak 

I) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Tutar:
1) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Tutar:

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 900.000 (*)
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 750.000 (*)
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 600.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 450.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 300.000

(*)İstanbul VDB ile I.Grup Vergi Dairesi Başkanlıklarının yetkisini aşan uzlaşmalar direk Merkezi Uzlaşma 
Komisyonu tarafından görüşülecektir. 
2) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Tutar: 
2,a) Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Tutar:

i- İl Merkezlerinde (Büyükşehir Belediyesi Bulunan İllerde Büyükşehir Mücavir Alan Sınırları İçinde) Yer 
Alan Vergi Dairelerince Yapılan Tarhiyatlara İlişkin Uzlaşmalarda Geçerli Limitler 

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 35.000

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 12.500

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 7.500

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000
Defterdarlıklar 3.000
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ii- İl Merkezleri Dışında Yer Alan Vergi Dairelerince Yapılan Tarhiyatlara İlişkin Uzlaşmalarda Geçerli 
Limitler 

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 35.000
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 30.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 25.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 20.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 15.000

2,b) Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Tutar:

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 6.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 4.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000

II ) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Tutar:
1) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Azami Tutar:

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 50.000

2) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Azami Tutar:

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)
Vergi Dairesi Müdürlükleri 15.000
Malmüdürlükleri 3.000

III) Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonun ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığının Uzlaşabileceği Azami Tutar:

Vergi, Resim ve Harçlar (TL)
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 3.000.000

(393 SN VUK GT)
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 2.000.000

IV) Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisine Giren Tutar:

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 
Komisyonuna tanınan tutarın aşılması durumunda uzlaşma görüşmeleri Merkezi Uzlaşma Komisyonunda 
yapılır.

VUK 370. Madde İzaha Davet Tutarı(2017)
Sahte Belge Kullanma Tutarı 50.000
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Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL.)
1- Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 11,00
b) Beyanname 11,00
c) Protesto,vekaletname,re'sen senet 22,00
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3- Pasaportlar 108,00
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 72,00
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6- T.C. Kimlik Kartları(Doğum ve Değiştirme) 18,50
6.1. T.C. Kimlik Kartları( Kayıp Nedeniyle) 18,50
7- Aile cüzdanları 98,50
8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9- Sürücü belgeleri 134,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
11- Motorlu araç tescil belgesi 120,00
12- İş makinesi tescil belgesi 100,00
13- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
14- Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00
15- Yabancı Çalışma İzni(Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00

* 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan de-
ğerli kağıtların bedelleri, 1.1.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 40Seri Nolu Muhasebat 
Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeniden tespit edilmiştir.

DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT)

Dönemi 16 Yaşından 
Büyükler İçin

16 Yaşından 
Küçükler İçin

01.01.2018-31.12.2018 2.029,50-TL 2.029,50-TL
01.01.2017-31.12.2017 1.777-TL 1.777-TL
01.07.2016-31.12.2016 1.647,00-TL 1.647,00-TL
01.01.2016-30.06.2016 1.647,00-TL 1.647,00-TL
01.07.2015-31.12.2015 1.274,00-TL 1.274,00-TL 
01.01.2015-30.06.2015 1.202,00-TL 1.202,00-TL 
01.07.2014-31.12.2014 1.134,00-TL 1.134,00-TL 
01.01.2014-30.06.2014 1.071,00-TL 1.071,00-TL 
01.07.2013-31.12.2013 1.021,50 TL 877,50 TL
01.01.2013-30.06.2013 978,60 TL 839,10 TL
01.07.2012-31.12.2012 940,50 TL 805,50 TL
01.01.2012-30.06.2012 886,50 TL 760,50 TL

2018 YILI İÇİN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
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REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI

Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde 
Uygulanan İskonto Oranı (%)

Avans İşlemlerinde 
Uygulanan Faiz Oranı (%)

09.04.2009 19 20
12.06.2009 18 19
22.12.2009 15 16
30.12.2010 14 15
29.12.2011 17 17,75
19.06.2012 16 16,50
20.12.2012 13,50 13,75
21.06.2013 9,50 11
27.12.2013 10,25 11,75
14.12.2014 9 10,50
14.12.2016 8,75 9,75

ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (%)

Aylar

2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%)

Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık

Ocak -0,18 1,88 3,32 10,72 0,33 3,28 0,55 5,94 3,98 13,69 0,99 12,14

Şubat -0,13 1,84 1,38 12,40 1,20 3,10 -0,2 4,47 1,26 15,36   

Mart 0,81 2,30 0,74 12,31 1,05 3,41 0,40 3,80 1,04 16,09   

Nisan -0,51 1,70 0,09 12,98 1,43 4,80 0,52 2,87 0,76 16,37   

Mayıs 1,00 2,17 -0,52 11,28 1,11 6,52 1,48 3,25 0,52 15,26   

Haziran 1,46 5,23 0,06 9,75 0,25 6,73 0,41 3,41 0,07 14,87   

Temmuz 0,99 6,61 0,73 9,46 -0,32 5,62 0,21 3,96 0,72 15,45   

Ağustos 0,04 6,38 0,42 9,88 0,98 6,21 0,08 3,03 0,85 16,34   

Eylül 0,88 6,23 0,85 9,84 1,53 6,93 0,29 1,78 0,24 16,28   

Ekim 0,69 6,77 0,92 10,10 -0,20 5,74 0,84 2,84 1,71 17,28   

Kasım 0,62 5,67 -0,97 8,36 -1,42 5,25 2,00 6,41 2,02 17,30   

Aralık 1,11 6,97 -0,76 6,36 -0,33 5,71 2,98 9,94 1,37 15,47   

TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (%)

Aylar

2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%)

Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık

Ocak 1,65 7,31 1,98 7,75 1,10 7,24 1,82 9,58 2,46 9,22 1,02 10,35

Şubat 0,30 7,03 0,43 7,89 0,71 7,55 -0,02 8,78 0,81 10,13   

Mart 0,66 7,29 1,13 8,39 1,19 7,61 -0,04 7,46 1,02 11,29   

Nisan 0,42 6,13 1,34 9,38 1,63 7,91 0,78 6,57 1,31 11,87   

Mayıs 0,15 6,51 0,40 9,66 0,56 8,09 0,58 6,58 0,45 11,72   

Haziran 0,76 8,50 0,31 9,16 -0,51 7,20 0,47 7,64 -0,27 10,90   

Temmuz 0,31 8,88 0,45 9,32 0,09 6,81 1,16 8,79 0,15 9,79   

Ağustos -0,10 8,17 0,09 9,54 0,40 7,14 -0,29 8,50 0,52 10,68   

Eylül 0,77 7,88 0,14 9,86 0,89 7,95 0,18 7,28 0,65 11,20   

Ekim 1,80 7,71 1,90 8,96 1,55 7,58 1,44 7,16 2,08 11,90   

Kasım 0,01 7,32 0,18 9,15 0,67 8,10 0,52 7,00 1,49 12,98   

Aralık 0,46 7,40 -0,44 8,17 0,21 8,81 1,64 8,53 0,69 11,92   

AYLIK VE YILLIK ENFLASYON ORANLARI (%)
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