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GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI

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

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

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde elde edilen kazanç ve iradın salt anlamda

bu tanıma girmesi de yeterli olmamakta, bunun yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu

2. maddesinde yer alan ve aşağıda sayılan yedi gelir unsurundan birinden

elde edilmiş olması da gerekmektedir.

1- Ticari Kazançlar;

2- Zirai Kazançlar;

3- Ücretler;

4- Serbest Meslek Kazançları;

5- Gayrimenkul Sermaye İratları;

6- Menkul Sermaye İratları;

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

Kazanç Elde Etmemiş Olsalar Dahi Yıllık Beyanname Vermek Zorunda Olanlar

Gelir Vergisi Kanununun 85’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ;

 Ticari Kazanç ( Basit Usul Dahil )

 Gerçek Usulde Tespit Edilen Zirai Kazanç 

 Serbest Meslek Kazancı Sahipleri 

Kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek

zorundadırlar.

Ticari, gerçek usulde zirai ve mesleki kazanç dışındaki gelir unsurlarından ise

belirlenmiş istisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesi durumunda beyana

konu edilecektir.
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ÜCRETLER

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinin birinci fıkrasında ücret; “işverene tabi ve belirli

bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve

para ile temsil edilebilen menfaatler” olarak tanımlanmış, izleyen ikinci fıkrada ise, ücretin

ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat,

huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir

ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin

edilmiş bulunmasının mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

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

işverenden ücret alan ve birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı GVK’nda

yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.)

aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri beyanname kapsamı

dışında tutulmuştur.

Bu durumda birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması

durumunda ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık

beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci

işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebilecektir.

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

beyanname verilecektir.
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ÖRNEK 1 : Salih bey, üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup,

ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır.

Örnekte ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretler toplamı (22.000 + 18.000 =)

40.000.-TL, 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için 120.000.-TL’lik ücret gelirinin

tamamı beyan edilecektir.

Birinci işverenden alınan ücret 80.000-TL

İkinci işverenden alınan ücret 22.000-TL

Üçüncü işverenden alınan ücret 18.000-TL
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ÖRNEK 2: Gerçek usulde ticari kazanç sahibi Zeynep hanımın ticari kazancının

yanında tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri de

bulunmaktadır.

Mükellef elde etmiş olduğu ticari kazancı nedeniyle mutlaka beyanname

verecektir.

Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 30.000

TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil

edilmeyecektir.

Ticari Kazanç 45.000-TL

Birinci işverenden alınan ücret 90.000-TL

İkinci işverenden alınan ücret 25.000-TL



ÜCRETİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ 

2016 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda

olanlar aşağıda sayılmıştır.

 Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden,

birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi (Gelir

Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer

alan tutar) aşan ücretler,

 Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan

hizmet erbabı,

 İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve

hizmetlileri,

 Kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna olmayan yukarıda sayılanlar

dışında kalan ücretler,
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2016 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı 19.764,00

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı %67,5

- Mükellefin kendisi için %50

- Mükellefin eşi için %10

- Mükellefin çocuğu için %7,5

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (19.764,00 x % 67,5=) 13.340,70 TL

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (13.340,70 x %15=) 2.001,11 TL

ÖRNEK: Kanada Büyükelçiliğinde çalışan ve ücret istisnasından yararlanmayan Türkiye

Cumhuriyeti Vatandaşı Ahmet Bey, 2016 yılında 75.000 TL ücret geliri ile 20.000 TL brüt işyeri

kira hasılatı elde etmiştir. Ahmet Beyin eşi çalışmamakta ve bir çocuğu bulunmaktadır.

AÇIKLAMA VE ÇÖZÜM

1- Örneğimizdeki Ahmet Beyin elde ettiği 75.000 TL’lik ücret geliri Gelir Vergisi Kanunu’nun

94’üncü maddesi gereğince vergi tevkifatına tabi tutulmadığından aynı Kanunun 95. maddesi

kapsamında tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

vermek durumundadır.

Ahmet Bey tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde gösterilebilecek olan

asgari geçim indirimi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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TUTAR (TL)

Ücret Kazancı 75.000,00

SSK prim ödemesi (75.000 % 15) -11.250,00

Kalan 63.750,00

İşyeri Kira Geliri 20.000,00

Götürü Kira Gideri (20.000 x % 25) - 5.000,00 

Kalan 15.000,00 

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (63.750 + 15.000) 78.750,00

Hesaplanan Gelir Vergisi 19.312,50

Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi
(Ücret Gelirine İsabet Eden Kısımdan İndirilmek Üzere) -2.001,11

Kalan (19.312,50 – 2.001,11) 17.311,39

İşyeri kira stopaj mahsubu (20.000 * % 20 ) - 4.000,00 

Ödenecek Gelir Vergisi 13.311,39

2- Ahmet Bey’in işyeri kira geliri tutarı tek başına 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmamakla birlikte,

ücret geliri ile bir arada değerlendirildiğinde gelirler toplamı söz konusu tutarı aştığından, tevkifata

tabi olmayan ücret nedeniyle verilecek olan yıllık beyannameye işyeri kira geliri de dahil edilecektir.

Ücret geliri ve işyeri kira geliri nedeniyle verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir

vergisi tutarı 19.312,50 TL'dir. Yıllık beyannamede hesaplanan vergi toplamından ücret gelirine

isabet eden vergi tutarından asgari geçim indirimi tutarı olan 2.001,11 TL beyanname üzerinden

mahsup edilecektir. Böylece yıllık beyanname ile bildirilen ücret gelirine isabet eden vergiden,

asgari geçim indirimi tutarı mahsup edilerek indirim tutarı ücretliye yansıtılacaktır.

Diğer taraftan, ücret gelirine isabet eden vergi tutarının, asgari geçim indirimi tutarından az

olması halinde sadece ücret gelirine isabet eden vergi kadar kısım mahsup edilecek olup, aşan

kısım diğer gelirlere isabet eden vergiden mahsup edilmeyecektir.



MENKUL SERMAYE İRATLARI
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MENKUL SERMAYE İRADI

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

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

Belli başlı menkul sermaye iratları aşağıdaki gibidir.

1. Her nevi hisse senetlerinin kar payları

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

karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır);

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

4. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri

5. Her nevi alacak faizleri

6. Mevduat faizleri

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

8. Repo Kazançları

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

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

alınan para ve ayınlar;

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

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

ayrılanlara yapılan ödemeler,

13. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler,

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

türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler

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

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

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan

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

01/01/2006- 31/12/2015* (31.12.2020) tarihleri arasında uygulanacaktır.

TEVKİFATA TABİ GELİRLER

 Hisse senedi alım-satım kazançları

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

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

 Mevduat faizleri,

 Repo gelirleri,

 Özel finans kurumları gelirleri,

 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler,

 Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer

menkul kıymetlerin gelirleri,

 Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz

gelirleri ve alım-satım kazançları.

* Gelir Vergisi Kanunu’nun 01.01.2016 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan ve uygulama süresi

31.12.2015 tarihinde sona eren Geçici 67. Maddenin 19 bendinde 6655 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle

31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.
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G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI DIŞINDA KALANLAR

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

hükümlerinin uygulanmayacağı gelirler aşağıda gösterilmiştir:

 Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin (Eurobond) alım-satımı,

itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel getirilerinin tahsili,

 Hisse senetleri kar payları,

 Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve

bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen

gelirler,

 Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse

senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma

belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler.

 Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz

gelirleri,

 Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira

sertifikalarından sağlanan gelirler,

Geçici 67. madde kapsamında olmayacaktır.



14

GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARIN TİCARİ 

FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLMESİ

Geçici 67. madde kapsamına giren kazanç ve iratların bir ticari işletmeye bağlı

olarak elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre

vergilendirileceğinden ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil

edilecektir.

Bu durumda beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisinden Geçici

67 nci madde hükmü çerçevesinde tevkif edilen vergiler mahsup edilecektir.

Mahsup sonrası kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutar genel hükümler

çerçevesinde red ve iade edilecektir.
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KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ (GVK MD. 22/2) :

Gelir Vergisi Kanunu’nun 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tam mükellef

kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı

bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna

edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen

verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda

yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.” hükmü

bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde;

 2003 ve sonraki yıllara ilişkin karların dağıtımından elde edilen kar paylarının

yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı, 2016 yılı için beyan sınırı olan

30.000 TL’yi aşarsa beyan edilecek, bir başka deyişle brüt 60.000 TL’ye kadar

olan tutarlar beyan dışı olacak,

 Beyannamede hesaplanan şahsi gelir vergisinden kar dağıtan kurum

bünyesinde %15 oranında yapılan stopajın tamamı mahsup edilecek,

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

red ve iade olunacaktır.



G.V.K. MD 22’ YE GÖRE KAR PAYLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK

Bu açıklamalarımız çerçevesinde Bay A’nın ortağı bulunduğu ve tam mükellef bir kurum

olan (X) Anonim Şirketi’nin 2015 yılı karını dağıtması neticesinde 2016 yılında sırasıyla

brüt 100.000 TL, 330.000 TL veya 500.000 TL tutarında kar payı (temettü) elde ettiği ve

mükellefin başkaca geliri bulunmadığı varsayıldığında mükellefin ödeyeceği veya iade

olunacak gelir vergisi aşağıdaki gibi olacaktır. (Elde edilen kar payı kurum bünyesinde

%15 nispetinde stopaja tabi tutulmaktadır.)

I II III

Kar Payı Tutarı
(60.000 TL’ ye Kadar Beyan Dışı) 100.000 TL 330.000 TL 500.000 TL

İstisna Tutarı
50.000 TL

(100.000 x ½)
165.000 TL

(330.000 x ½)
250.000. TL

(500.000 x ½)

Gelir Vergisi Matrahı 50.000 TL 165.000 TL 250.000 TL

Hesaplanan Vergi 10.770 TL 49.500 TL 79.250 TL

Mahsup Edilecek Vergi
15.000 TL

(100.000 x%15)
(49.500)   TL 

(330.000 x%15)
(75.000)   TL 

(500.000 x %15)

Ödenecek/İade Edilecek GV
4.230 TL

İADE
0.- TL

4.250 TL
ÖDENECEK
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DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM

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

Geçici 67. madde kapsamında, Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları faiz gelirleri ve

alım-satım kazançları 2010/962 sayılı BKK ile hem tam ve hem de dar mükellefler

için %10 oranında tevkifata tabidir.

DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM

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

 2006 öncesi ihraçlı kâğıtlar için beyan esası geçerlidir.

 Stopaj oranı % 0

 TL cinsinden olanlar için Enflasyon indirimi var. (2016 yılı için faiz gelirlerinin

%38,19’u beyan dışı). Kalan kısım 30.000 TL’yi geçiyorsa beyana tabi.

 Döviz cinsinden tahvil ve bonolardan elde edilen faiz gelirleri için ise indirim

oranı uygulanamayacağından, 30.000 TL’yi aşıyorsa beyana tabi, stopaj oranı da

sıfır olduğu için hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek tutar yok.
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EUROBOND FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI

Devletin ya da özel teşebbüsün, yabancı kaynak ihtiyaçlarını karşılamak

amacıyla, yurt dışında yabancı para (ağırlıklı olarak ABD Doları) cinsinden satışa

sundukları uzun vadeli finansman araçlarına (tahvil) eurobond adı verilmektedir.

Vergi uygulaması bakımından, Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul

kıymetler de (Eurobond) Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri,

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7/a bendine göre % 0 (Sıfır)

oranında tevkifata tabi tutulmakta olup, vergi uygulamasında tevkifat oranı sıfır

olarak belirlenmiş kazançlar tevkifatlı kabul edilmektedir.

Eurobondların döviz cinsinden ihraç edilmesi nedeniyle, bu kıymetlerin itfası

sırasında oluşan kur değerlemesinden kaynaklanan değer artışları irat

sayılmamaktadır.

Eurobondlardan elde edilen faiz gelirinin 2016 yılı için 30.000 TL’lik beyan sınırını

aşması durumunda beyan edilmesi söz konusu olacaktır.

Eurobond Alım-satım kazancında ise maliyet bedeli endekslemesi uygulaması

sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir.



19

MEVDUAT FAİZLERİ

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

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

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

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

olmasının veya elde edilen gelirin vergiden istisna olup olmamasının önemi

bulunmamaktadır.

REPO GELİRLERİ

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

gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tevkifat uygulamasında gelir

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

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

ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (8) numaralı fıkrası hükmü

çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım

fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna

edilmiş olan portföy kazançları üzerinden yapılacak tevkifat uygulamasına borsa

yatırım fonları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonları da dahil

edilmiştir. Uygulanacak tevkifat oranı ise tam mükellefler için % 10, dar mükellefler

için % 0 olarak belirlenmiştir. 01.10.2010 tarihinden itibaren 2010/962 sayılı BKK ile

tam ve dar mükellefler arasındaki ayrım kaldırılarak her iki mükellefiyet türü için de

Geçici 67. madde kapsamında tevkifat oranı %10 olarak belirlenmiştir.

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

gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde

tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, tevkifat

kapsamında olmayacaktır.

Menkul kıymetler yatırım fonlarının ilgili olduğu fona iadesi ve menkul kıymetler

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

beyanname verilmeyecektir.
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MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINA İLİŞKİN KAPSAMLI ÖRNEK

Hülya TUTAR’ın 2016 yılında elde etmiş olduğu menkul sermaye iratlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

1- Mükellef, (A) Bankasında bulunan döviz mevduat hesabından 75.000 ABD Doları karşılığı 250.000 TL

mevduat faizi, TL mevduat hesabından 150.000 TL mevduat faizi, repo hesabından ise 225.000 TL kazanç

elde etmiştir. Elde edilen faiz gelirleri ve repo kazancı üzerinden (A) Bankasınca stopaj yapılmıştır.

2- Mükellef, (B) Bankasında bir Off-Shore mevduat hesabı açtırmış olup, bu hesabı dolayısıyla da 30.000

Euro karşılığı 120.000 TL faiz geliri elde etmiştir.

3- Mükellef sahibi olduğu ve 23.08.2005 tarihinde ihraç edilmiş bulunan devlet tahvillerinden vadesinde

toplam 400.000 TL faiz geliri elde etmiştir. Bu faiz gelirinin 150.000 TL’lik kısmı döviz cinsinden olan devlet

tahvilinden, 250.000 TL’lik kısmı ise TL cinsinden olan devlet tahvilinden elde edilmiştir.

4- Mükellefin sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonu katılım belgelerinden ise 2016 yılında 120.000 TL

kazanç elde etmiştir.

5- Mükellef, (Z) Limited Şirketinin %40 hisseli ortağı olup 2016 yılı içinde söz konusu şirketin 2014 yılına

ilişkin karın dağıtımından, brüt 200.000 TL kar payı elde etmiştir. Kar dağıtımı sırasında (Z) Limited Şirketi

30.000 TL gelir vergisi kesintisi yapmış, dolayısıyla mükellefin eline net 170.000 TL geçmiştir.

6- Mükellef (V) Bankası A.Ş. nezdinde 02.01.2016 tarihinde 1.200 gr. vadesiz altın depo hesabı açmış,

Vadesiz altın depo hesabındaki 1.200 gr. altınını 15.09.2016 tarihinde bozdurmuştur. 2016 yılında altın

fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle anaparaya ek olarak 120.000 TL kazanç elde etmiştir.
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AÇIKLAMALAR VE ÇÖZÜM:

Mükellefin 2016 yılı içinde elde etmiş olduğu menkul sermaye iratlarının beyan durumunu

aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

1- Mükellefin (A) Bankasında bulunan döviz mevduat hesabından elde ettiği 75.000 ABD

Doları karşılığı 250.000 TL mevduat faizi, TL mevduat hesabından elde ettiği 150.000 TL

mevduat faizi ve 225.000 TL repo kazancı daha önce (A) Bankasınca ödeme yapılırken Gelir

Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkif suretiyle vergilendirildiğinden,

tutarı ne olursa olsun beyan dışı kalacaktır.

2- Mükellefin, (B) Bankasındaki off-shore mevduat hesabından elde etmiş olduğu 120.000 TL

tutarındaki faiz geliri, tevkif suretiyle vergilendirilmediği ve tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun

86/1-d maddesinde 2016 için belirlenen 1.580 TL’lik beyan sınırını aştığı için tamamı beyana

konu edilecektir.

3- Mükellef sahibi olduğu ve 01.01.2006 tarihinde ihraç edilmiş bulunan TL cinsinden devlet

tahvilinden elde ettiği 250.000 TL’lik kısım için indirim oranı uygulamasından

yararlanabilecek, döviz cinsinden elde edilen kısım içinse yararlanamayacaktır..

Bu durumda TL cinsinden olan devlet tahvilinden elde edilen faiz gelirlerinin indirim oranı

uygulandıktan sonra kalan kısmı 250.000 - (250.000 x %38,19=) 154.525 TL ile döviz

cinsinden devlet tahvilinden elde edilen 150.000 TL’lik tutarın toplamı olan 304.525 TL’nin

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde 2016 yılı için belirtilen 30.000 TL’lik beyan

sınırını aştığı için yıllık beyannameyle beyanı gerekmektedir.
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4- Mükellefin sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonu katılım belgelerinden 2016 yılında

elde ettiği 120.000 TL tutarındaki kazanç da yine Geçici 67. madde uyarınca tevkifata tabi

tutulduğu için beyan edilmeyecektir.

5- Mükellefin (X) Limited Şirketinden 2016 yılı içinde elde ettiği 200.000 TL kar payının Gelir

Vergisi Kanunu’nun 22/2. maddesi hükmüne göre yarısı (200.000 x 1/2 =) 100.000 TL

vergiden istisna edilmiştir. Bununla birlikte, elde edilen gelirin beyan edilmesi halinde bu

kâr payı üzerinden yapılan vergi tevkifatının tamamı yıllık beyanname üzerinden hesaplanan

vergiden mahsup edilecektir.

6- Hülya TUTAR’ın, vadesiz altın depo hesabındaki 1.200 gr. altınını, 15.09.2016 tarihinde

bozdurması sonucunda, 2016 yılında altın fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle anaparaya ek

olarak elde ettiği 120.000 TL’lik kazanç ise, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan 7 gelir

unsurundan hiçbirine girmediğinden beyannameye dahil edilmeyecek ve

vergilenmeyecektir.
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1- Off- Shore Faiz Geliri 55.000,00

2- Devlet Tahvili Faizi ( 150.000+154.525) 304.525,00

3- Limited Şirket Kar Payı ( ½ istisna sonrası) 100.000,00 

4- Gelir Vergisi Matrahı 459.525,00

5- Hesaplanan Gelir Vergisi 152.583,75 

6- Mahsup Edilecek Vergi (Kar Payı Stopajı) 30.000,00 

7- Ödenecek Gelir Vergisi 122.583,75

Bu açıklamalar çerçevesinde Hülya Hanımın beyan özeti aşağıdaki gibi olacaktır.



GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI

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

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

kiraya verilmesinden elde edilen iratlara gayrimenkul sermaye iradı adı

verilmektedir.

Gayrimenkul sermaye iradı getiren mal ve haklar ticari bir işletmeye dahil

bulunduğu taktirde bunların iratları ticari kazancın tespitine yönelik hükümlere

göre hesaplanır.

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

hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait

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

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

çevrilir.

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

Bedelsiz olarak başkalarının intifasına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli,

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

vergisine esas alınan değerin %5' idir.
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GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA 

İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR ?

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;

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

ısıtma, su ve asansör giderleri,

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

mütenasip olan idare giderleri ,

3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

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

borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap

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

tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak,

indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

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

şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma

payları,

6. Amortismanlar,

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

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

gerçek giderler,

9. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya

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

vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira

bedelleri hariç],

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

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

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez.

Vergiye tabi hasılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül

kullanılarak bulunacaktır.

Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider

Toplam Hasılat
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GÖTÜRÜ GİDER USULÜ

 Mükellefler isterlerse gerçek gider usulünde indirilebilecekleri giderlere karşılık

olmak üzere kira hasılatlarının %25'ini götürü gider olarak indirebilirler.

 Götürü gider usulünü seçen mükellefler seçmişlerse bu usule göre belirledikleri

gidere ek olarak G.V.K.’nun 74’üncü maddesinde sayılan gerçek gider

unsurlarından hiç birini ayrıca indirime konu edemeyeceklerdir.

 Götürü gider usulünü seçmek mükelleflerin tercihine bırakmıştır. Mükellefler

gerçek veya götürü gider usullerinden lehlerine olanı seçmekte serbesttirler. Ancak,

götürü gider usulü mükelleflerin sahip oldukları tüm gayrimenkuller için (Haklar

hariç) bir bütün olarak uygulanır. Yani mükellefler sahip oldukları gayrimenkullerin

safi iradının tespitinde bir kısım gayrimenkulleri için götürü gider usulünü, diğer

kısmı için ise gerçek gider usulünü uygulayamazlar.

 Gerçek gider usulünü seçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne

dönebilirken, götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden

dönemezler.

 Götürü gider usulü uygulamasından sahip oldukları gayrimenkulleri hem mesken

ve hem de işyeri olarak kiraya verenler yararlanabileceklerdir.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI :

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

“Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın

2016 yılı için 3.800.- TL.’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde

edilip, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile

istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine

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

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

yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (110.000 TL) aşanlar bu

istisnadan faydalanmazlar.”

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

1. İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine
bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul
sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede
yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (110.000 TL) aşanlar;

2. Mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler;

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

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

5. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortak ise 3.800.-TL.’lik istisna her bir
ortak için ayrı ayrı uygulanabilecektir.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI UYGULAMASINDA TOPLAM GELİR KISTASI

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

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

yer alan “gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar” ibaresi “istisna haddinin

üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın

ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul

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

maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı

(110.000 TL) aşanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre istisna miktarının üzerinde konut kira geliri elde edenlerin diğer

gelirlerin toplamına göre değerlendirmesi yapılırken, bu gelirlerin beyanının

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

Örnek 1: Bayan (B), 2016 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 120.000 TL kira hasılatı

elde etmiştir.

Bayan (B)’nin elde ettiği konut kira geliri (120.000 TL), 2016 yılı bakımından Gelir Vergisi

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

tutarı (110.000 TL) aştığından elde edilen kira geliri için istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 2: Bay (C), 2016 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 7.000 TL kira geliri, tamamı

tevkif yoluyla vergilendirilmiş 25.000 TL işyeri kira geliri ve 90.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Elde edilen gelir toplamının (7.000 + 25.000 + 90.000 = 122.000 TL) 2016 yılı için Gelir Vergisi

Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen

tutarı (110.000 TL) aşması nedeniyle, 7.000 TL’lik konut kira geliri bakımından 3.800 TL’lik istisnanın

uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 3: Bay (D), 2016 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.200 TL kira geliri, tamamı

tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40.000 TL mevduat faiz geliri ve 90.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

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

konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş olduğu menkul sermaye

iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü

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

ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla, Bay (D) elde etmiş olduğu toplam gelir (3.200 + 40.000 + 90.000

= 133.200 TL) Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde

ücret gelirleri için belirlenen tutarı (110.000 TL) aşmasına karşın mesken kira geliri (3.200 TL) 3.800

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

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

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

yapmak zorundadırlar. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi

keseceklerdir.

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

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

kira geliri GVK’nun 1/d bendinde yer alan 1.580 TL’lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık

beyanname ile beyan edilir.

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

maddesinin 1/c bendi hükmüne göre; 2016 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin

brüt tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak bu durumda

daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.
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Bu açıklamalarımız çerçevesinde gerçek kişilerce elde edilen gelirin işyeri kirasından ibaret

olduğu durumda aşağıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 30.000 TL’ye

kadar hiç beyanda bulunulmayacak, elde edilen brüt kira tutarının 30.001 TL - 132.000 TL

arasında olduğu durumda ise beyanname verilmesine karşın, ödenecek vergi

doğmamaktadır.

2016 YILINDA ELDE EDİLEN İŞYERİ KİRALARININ BEYANI VE 
VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TABLO (TL)

Yıllık Kira
Geliri (Brüt)

Gelir Vergisi 
Stopajı
(% 20)

Götürü 
Gider 
Tutarı
(% 25)

Gelir Vergisi 
Matrahı

Hesaplanan 
Vergi

İade 
Edilecek 

Vergi

Ödenecek 
Vergi

001-30.000 6.000,00 7.500,00 22.500,00 BEYAN YOK

30.001,00 6.000,20 7.500,25 22.500,75 3.870,15 2.130,05 -

50.000,00 10.000,00 12.500,00 37.500,00 7.395,00 2.605,00 -

75.000,00 15.000,00 18.750,00 56.250,00 12.457,50 2.542,50 -

100.000,00 20.000,00 25.000,00 75.000,00 18.000,00 2.000,00 -

110.000,00 22.000,00 27.500,00 82.500,00 20.625,00 1.375,00 -

132.000,00 26.400,00 33.000,00 99.000,00 26.400,00 0,00 0

200.000,00 40.000,00 50.000,00 150.000,00 44.250,00 0,00 4.250,00
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Örnek 1 : Hem İşyeri Hem de Mesken Kira Geliri Elde Eden Bir Mükellefin Beyanı

Arzu hanım, 2016 yılında mesken olarak kiraya verdiği apartman dairesi dolayısıyla 27.800

TL, işyeri olarak kiraya verdiği bir başka gayrimenkulü dolayısıyla da brüt 25.000 TL kira

hasılatı elde etmiştir. Arzu hanımın elde ettiği işyeri kira hasılatı üzerinden 5.000 TL gelir

vergisi kesintisi yapılmıştır. Mükellefin vergiye tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye

iratlarından ibaret olup, götürü gider usulünü seçmiştir.

Bu kapsamda Arzu Hanım, 2016 yılında mesken olarak kiraya verdiği apartman dairesinden

istisna sonrası 24.000 TL, işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden ise brüt 25.000 TL

olmak üzere toplam 49.000 TL vergiye tabi geliri bulunduğundan işyeri kira gelirini de mesken

kira geliri için vermek zorunda olduğu yıllık beyannamesine dahil edecektir.

1- Mesken Kira Hasılatı 27.800,00

2- İşyeri Kira Hasılatı 25.000,00

3- Toplam G.M.S.İ. 52.800,00

4- G.M.S.İ. İstisnası 3.800,00

5- İstisna Sonrası G.M.S.İ. 49.000,00

6- Götürü Gider (49.000 x % 25 ) 12.250,00

7- Gelir Vergisi Matrahı 36.750,00

8- Hesaplanan Gelir Vergisi 7.192,50

9- Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 5.000,00

10-Ödenecek Gelir Vergisi 2.192,50
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Örnek 2 : Gerçek Gider Usulü

Mükellef Esra KAYA, Adana’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2016

yılında 38.000 Türk Lirası kira hasılatı elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan

mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı

15.000 Türk Lirasıdır.

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

giderleri hasılatlarından indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden

giderleri indirebileceklerdir. Vergiye tabi hasılata (38.000 – 3.800) isabet eden gider

aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider = 34.200 TL x 15.000 TL = 13.500 TL

Toplam Hasılat 38.000 TL

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi Kira Hasılatı 38.000,00

G.M.S.İ. İstisnası (-) (-) 3.800,00

Kalan 34.200,00

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 13.500,00

Beyan Edilecek G.M.S.İ 20.700,00
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GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI

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

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

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

elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı belirtilmiştir. Buna

göre;

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

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

 Voli mahalleri ve dalyanların,

 Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların ve

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

beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak

vergilendirilecektir.

Bu hükümler karşısında ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden

çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş

yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar

vergilendirilmeyecektir.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde de maliyet bedeli

endekslemesi yapılabilecek ve 2016 yılı için 11.000.-TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir.
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Örneğin; Osman Bey 24.08.2013’de 200.000 TL’ye satın almış olduğu bir arsayı

18.11.2016’da 500.000 TL’ ye satmıştır.

Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Temmuz 2013’de kümülatif ÜFE 216,56

iken, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Ekim 2016’da ÜFE 263,45’dir. Bu durumda

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

((263,45-216,56) / 216,56= %21,65)

Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli;

200.000 + (200.000 TL * %21,65) = 243.300 TL olarak dikkate alınacaktır.

Buna göre Osman Bey, satmış olduğu apartman dairesinden dolayı (500.000 – 243.300 =)

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

Söz konusu kazanca 11.000 TL tutarında istisna uygulanarak bulunacak 245.700 TL’ye Gelir

Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki vergi nispetleri uygulanarak mükellefin 2016 yılı için

ödeyeceği gelir vergisi hesaplanacaktır.

Hesaplanan Gelir Vergisi ..................................................... 77.745,00 TL



BEYANNAME VERİLMEYEN HALLER
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) ve

(16) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri

içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla

işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı,

103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 Yılı için 30.000.-

TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil),

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede

yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 Yılı için 30.000.-TL) aşmaması

koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen

ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.580.-TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna

uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

 Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, tek işverenden alınmış ve

tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, 75 inci maddenin 15 ve 16 numaralı

bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri

içinde kalan kısmı, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek gelirler olarak

belirlenmiştir.

 Stopaja ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının

beyanı, bunların toplam tutarının 1.580.-TL’yi geçmesi durumunda söz konusu

olacaktır. Bu düzenlemeyle, çok küçük gelirler için beyanname verilmesi

zorunluluğu kaldırılmakta, mükellef ve vergi dairesi gereksiz ve verimsiz

işlerden kurtarılmıştır.

 Ticari, zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda

olan tam mükellefler ile yıllık beyanname veren dar mükellefler de sadece yıllık

beyanname verme yükümlülüğü getirilen kazanç ve iratlarını beyannamelerine

dahil edeceklerdir.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

 Beyana tabi gelirin sadece ücretlerden oluştuğu durumda, toplam ücret tutarı beyan

sınırını geçse dahi, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamının

2016 yılı için 30.000.-TL’yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecektir.

 Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin

hangisi olacağı mükellefçe serbestçe belirlenebilecektir.

 Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde ücret gelirlerinin beyan edilip

edilmeyeceğinin tespitinde, sadece birden sonraki işverenden elde edilen ücret

gelirleri beyan sınırı olan 30.000.-TL ile kıyaslanacak olup, beyana tabi diğer gelirlerin

tutarının önemi bulunmamaktadır.

 Maddenin 1/c bendi uygulamasında; tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul

ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği ise şu şekilde

belirlenecektir. Öncelikle tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan toplam tutarı 30.000.-

TL’nı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratların tutarı, beyan edilmesi

gereken diğer gelirlerin (ticari kazanç, mesleki kazanç, gerçek usulde zirai kazanç ile

diğer kazanç ve iratlar) toplam tutarına eklenerek, bulunan tutar 30.000.-TL’lik beyan

sınırını geçiyorsa, tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul

sermaye iratları verilecek beyannameye dahil edilecektir. Söz konusu beyan sınırının

hesabında; bir ya da birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyorsa birden sonraki

işverenlerden elde edilen ve toplam tutarı 30.000.-TL’nı aşmayan ücret gelirleri dikkate

alınmayacaktır.



BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILABİLECEK 

İNDİRİMLER
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YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK GELİRDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

1. HAYAT, SAĞLIK, VB. ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

2. BAĞ- KUR PRİMLERİ

3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

4. ENGELLİLİK İNDİRİMİ

5. ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM GİDERLERİ

6. SPONSORLUK HARCAMALARI

7. AR-GE İNDİRİMİ

8. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

9. YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR

10. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU İNDİRİMİ

11. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ

12. HİZMET İHRACI İNDİRİMİ
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1- BAĞ- KUR PRİMLERİ

Eski Bağ-kur Kanunu kapsamındaki kişilerin hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanun’un 4.

maddesinde yeniden düzenlenmiştir.

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

hükme bağlanmıştır.

Ancak, özellikle ortaklık şeklindeki işletmelerde gider kaydı sorun yaratabilmektedir. Bu

nedenle beyannamede indirim yöntemi kullanılmaktadır (GVK GT.110).

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

yapılabilir.

Serbest meslek erbabının ödemiş oldukları Bağ-Kur primlerini Gelir Vergisi

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

tespitinde hasılattan indirme imkanları mevcuttur.

Ödendiği döneme ilişkin beyannamede indirilecektir.

Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile Limited Şirket ortakları bakımından da

yukarıdaki esaslar dahilinde işlem yapılacaktır. Bir başka deyişle söz konusu kurumlarda

ortaklara ait Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin kurum kazancının tespitinde gider

yazılması mümkün değildir.
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1- BAĞ- KUR PRİMLERİ ( ÖZELGELER )

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

Gelirin Elde Edildiği Yılda Ödenmiş Olduğunun Tevsik Edilmesi Kaydıyla Gelir Vergisi

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

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

 Gayrimenkul kira geliri ve ücret gelirleri için verilecek olan yıllık beyannamede, ödenilen

Bağ-Kur primlerinin indirim konusu yapılması mümkün değildir. (İstanbul VDB’nin

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

 Sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden yıllık beyanname veren mükelleflerce, 5510

sayılı Kanuna göre isteğe bağlı olarak sigorta primi ödenilen Sosyal Güvenlik Kurumunun,

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci bendinde belirtilen sigorta şirketi

niteliğinde olmaması ve sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef olunması

nedenleriyle, bu kuruma ödenilen isteğe bağlı sigorta primlerinin gelir vergisi

beyannamesinde bildirilen gelirlerden indirim konusu yapılması mümkün

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

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-89-3-511 sayılı özelgesi.)
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 Gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, limited şirket

ortağı olarak ödenilen sosyal güvenlik primlerinin tamamının, Şirketten elde edilen kâr

payları nedeniyle beyan edilen menkul sermaye iradından indirilmesi mümkün

bulunmaktadır. Öte yandan, gelirin yeterli olmaması nedeniyle indirilemeyen sosyal

güvenlik primlerinin, sonraki yıl gelirinden indirilmesi mümkün değildir. (İstanbul Vergi

Dairesi Başkanlığı'nın 25.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1424 sayılı

özelgesi)

 Bağ-Kur'a eş adına ödenen primlerin, serbest meslek kazancı nedeniyle beyan edilecek

gelirden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın

08.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-751-38 sayılı özelgesi.)

 110 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest

meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8'inci maddesi hükmüne dayanarak

ödedikleri sosyal sigorta primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de, diledikleri takdirde

Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri

yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmelerinin uygun bulunduğu

açıklanmıştır.

Öte yandan, söz konusu primlerin serbest meslek kazanç defterine gider yazılmayıp,

beyanname üzerinde indirimin tercih edildiği durumda beyan edilen mesleki kazancın

yetersiz olması veya dönem sonucunun zarar olması halinde müteakip yıllarda devreden

geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün değildir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın

08.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-65-2-371 sayılı özelgesi)



2- ENGELLİLİK İNDİRİMİ

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

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

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

Engellililk indirimi tutarları şunlardır:

2016 Yılı 2017 Yılı

- Birinci derece engelliler için 900 TL 900 TL

- İkinci derece engelliler için 460 TL 470 TL

- Üçüncü derece engelliler için 210 TL. 210 TL
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3- ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ

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

harcamaları aşağıdaki şartlarla beyannamede indirim konusu yapılabilir.

 Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması,

 Türkiye'de yapılması ve

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden

alınacak belgelerle tevsik edilmesi.

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

birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat

edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte

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

"eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
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ÖZEL EĞİTİM GİDERLERİ ( MUKTEZALAR )

 Okul forma ve ayakkabı harcamalarının, ilgili ilköğretim kurumu bünyesinde

öğrencilerine kullanımı zorunlu kılınmış ihtiyaç kalemleri arasında olduğunun, anılan

kurumdan alınan belge ile tevsik edilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu

maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde

indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın

24.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1398 sayılı özelgesi.)

 Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek

hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim

hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek

hizmetine ilişkin harcamalar eğitim gideri olarak kabul edilemez. (Ankara VDB'nın

22.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-11-451 sayılı özelgesi.)

 Çocuğunuzun evden okula gidiş gelişi için servis şirketine ödenen paralar

beyannamede indirim konusu yapılabilir. (İVDB’nin B.07.1.GİB. 4.34.16.01/ GVK-89-

12415 sayılı özelgeleri).

 Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan vakıf üniversitesinde okuyan çocuğun

eğitim giderleri beyannamede indirim konusu yapılamaz. (İVDB’nin 12393 sayılı

özelgesi).

 Mükellefin bakmakla yükümlü olduğu ve üniversitede okuyan 18 yaşını doldurmamış

çocuğu için özel öğrenci yurduna yapılan ödemeler, bu kapsamda değerlendirilir.

(GGM’nin 23898 sayılı özelgesi)



ÖZEL SAĞLIK GİDERLERİ ( MUKTEZALAR )

 Mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle yapılan sağlık harcamaları, anılan maddede

belirtilen şartların topluca mevcut olması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesinde

bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle

yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan KDV, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan

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

edilmesi gerekmektedir (GİB’in 046765 sayılı özelgesi).

Tüp Bebek Tedavisi Nedeniyle Yapılan Harcamaların Sağlık Harcaması Olarak İndirim

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

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

 Eşe ait sağlık harcamalarının öncelikle kendisi tarafından gayrimenkul sermaye iradı

dolayısıyla verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde, beyan edilen gelirin %10'unu

aşmayacak şekilde indirime konu edilmesi gerekmekte olup, söz konusu sağlık

harcamalarının bu indirimden arta kalan kısmının da diğer eş tarafından gayrimenkul

sermaye iradı dolayısıyla verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin

%10'u ile sınırlı olacak şekilde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 20.12.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-571

sayılı özelgesi.)
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ÖZEL SAĞLIK GİDERLERİ (MUKTEZALAR)

 Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesine istinaden beyan edilen gelirden indirim

konusu yapılacak sağlık harcamalarının gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti

bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilebilen bir sağlık

harcaması olması gerektiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından emekli

maaşlarından yapılan SUT reçete kesintisi ile muayene iştirak kesinti tutarlarının bu

kapsamda yapılmış bir sağlık harcaması olarak nitelendirilmesi söz konusu

olmayacaktır. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.03.2011 tarih ve

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-6-139 sayılı özelgesi.)

 Eğitim ve sağlık harcamalarının kanunla belirlenen kısmının yıllık gelir vergisi

beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmesi mükelleflere kanunla tanınmış

bir haktır. Bu hakkın hata sonucu kullanılmamış olması hiç kullanılamayacağı anlamını

taşımamaktadır. Dolayısıyla şartların sağlanması halinde ilgili yıllar için verilecek

düzeltme beyannameleri ile indirim konusu yapabilmeniz mümkün bulunmaktadır. (İst.

Defterdarlığı’nın 11483 sayılı özelgesi).

 Tansiyon ölçme cihazı ve kan şekeri ölçme cihazı nedeniyle yapılan harcamalar sağlık

harcaması olarak kabul edilecek olup, güneş kremleri ve vitaminler için yapılan

harcamalar ise söz konusu krem ve vitaminlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık

Uygulama Tebliğlerinde belirtilen tedavilerde kullanılmak üzere reçetelendirilmesi

şartıyla, söz konusu Tebliğlerin ekinde yer alan listelerde yer alan fiyatlarla sınırlı olmak

üzere sağlık harcaması olarak dikkate alınabilecektir. (Samsun Vergi Dairesi

Başkanlığı'nın 01.10.2013 tarih ve 13649056-120[89-2013/ÖZE-07]-74 özelgesi.)
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4- MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERDE ÖNCEKİ YIL ZARARLARININ

MAHSUBU

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (5-ğ) numaralı bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi

mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen

yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

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

yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup

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

Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam

edilecektir.



YILLAR MALİ KAR/ZARAR DURUMU

2011 10.000 TL zarar

2012 12.000 TL zarar

2013 21.000 TL  kâr

2014 15.000 TL zarar

2015 40.000 TL zarar

Örneğin; Ticari kazancını bilanço esasına göre tespit eden Hakan Beyin, 2011-2015 yılları

ticari faaliyet sonucunda hesaplanan mali kar/zarar tutarları aşağıdaki gibidir. Mükellef,

2013 yılında beyan ettiği mali kar tutarından 2011 ve 2012 yıllarından devreden geçmiş yıl

zararlarını mahsup etmiştir.

Söz konusu mükellefin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için matrah artırımından

yararlandığı durumda 2016 ve müteakip yıllarda mahsup edebileceği geçmiş yıl zarar tutarı

2012 yılından devreden (1.000 / 2 =) 500 TL, 2014 yılından devreden (15.000 / 2 =) 7.500 TL

2015 yılından devreden (40.000 / 2 =) 20.000 TL olmak üzere toplam 28.000 TL olacaktır.

Diğer taraftan mükellefin 2013 yılı mali karının tespiti sırasında mahsuba konu ettiği 2011

ve 2012 yılı zararlarından dolayı 2013 yılı için herhangi bir düzeltme beyannamesi

vermesine gerek bulunmamaktadır.


