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1- GELIR VERGISI TARIFESINDE AZAMİ ORANI %40’A ÇIKARAN YENİ BİR DİLİM EKLENDİ
Gelir vergisi tarifesinde yapılan değişiklik ile 4 dilimden oluşan artan oranlı tarifedeki dilim
sayısı dörtten beşe çıkarılmış, tarifenin sonuna eklenen 5. Dilim kapsamındaki kazançlar
için %40 oranında vergilendirme getirilerek gelir vergisinin azami oranı %40 olarak yeniden
belirlenmiştir. Böylece 2019 yılı için 500.000 TL, 2020 yılı içinse 600.000 TL’yi aşan
kazançlar %40 oranında vergilendirilecektir.
YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ

ESKİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ

18.000 TL’ye kadar

%15 18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

%20 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret
gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için
gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100
%27
7.100 TL), fazlası
TL), fazlası
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret
TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin için 36.260
gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için
%35
TL), fazlası
36.260 TL), fazlası
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için
163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den
fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası

%27

%35

%40
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Diğer taraftan 7194 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle G.V.K’na eklenen Geçici 91
inci maddesinde, 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine, 103’üncü maddede
yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Yıllık beyanname ile 2019 yılı için ücret gelirlerinin diğer gelirler ile birlikte beyan
edilmesi durumunda, sadece ücret gelirlerine isabet eden tutara G.V.K.’nun 103
üncü maddesinde yapılan değişiklik öncesi 4 dilimli tarife uygulanacak olup,
diğer gelirler için ise değişiklik sonrası yeni tarife uygulanacaktır.

2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(310 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ İle Belirlenen Tarife)
22.000 TL’ye kadar

%15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

%20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL
(ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

%27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL
(ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

%35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL
(ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 191.070 TL) fazlası

%40
5
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2- PERSONEL ULAŞIM GİDERLERİNDE STOPAJ İSTİSNASI
7194 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücretlerde istisnaları
düzenleyen 23. maddesinin 10. bendine 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek
üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

(İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait
bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması (2020 Yılı İçin 12
TL) ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla
kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin
bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli
olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret
olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)
Yapılan düzenleme ile işverenlerce, yıllardır uygulana gelen işyerinde veya müştemilatında
yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2020 yılı için
günlük 23 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan
mükelleflere yapılması şartıyla tanınan ücret stopaj istisnasının bir benzeri aşağıda
belirtilen şartlarla çalışanlara verilen ulaşım bedelleri içinde getirilmiş olmuştur.
Böylece bir ay 26 işgünü varsayıldığında 26 Gün * (23+12) = 910 TL ücret bu kapsamda
stopaj dışı kalmaktadır.
6
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İSTİSNADAN YARARLANMA ŞARTLARI
Hizmet erbabının toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme
araçlarının temini suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisnadan
faydalanılabilmesi için;

 Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran
hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma
araçlarında geçerli olması,
 Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,

 Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması,
 Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının
teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi, gerekmektedir.
 İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini
sağlamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması
suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması,
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İSTİSNADAN YARARLANILAMAYACAK DURUMLAR
İşverenler tarafından, hizmet erbabına;
 Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi,

 Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı v.b. ulaşım harcaması dışında
diğer alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde
verilmesi,
 Araç tahsis edilmesi,

 Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi,
 İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti
verilmesinin yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu
amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi,
Durumlarında istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler
ve sağlanan menfaatler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek
suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.
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İSTİSNA UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR - I
 İşverenlerce hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı, bileti veya bu
amaçla kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna
edilecek kısmının da ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.
 Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda
peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce
ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örneğin: İşveren (A), yanında çalışan hizmet erbabı Bay (B)’nin şehir içi ulaşımda
kullandığı toplu taşıma kartına, 2020 yılı Mart ayında 26 gün çalışacağı varsayımıyla peşin
olarak 312 TL (KDV hariç) yükleme yapmıştır. Bay (B), Mart ayında 10 gün izin kullanmıştır.
Bay (B)’nin Mart ayında 16 gün çalıştığı göz önüne alındığında, işveren (A) tarafından hizmet
erbabı Bay (B)’nin toplu taşıma kartına yüklenen 312 TL’nin 192 TL’si istisna kapsamında
değerlendirilecektir.
İşveren (A)’nın peşin olarak ödediği 312 TL’ye istisna uygulamış olması halinde ise,
düzeltme yapmasına gerek olmayacak, fark tutar olan 120 TL’yi izleyen ayda yapacağı
ödemeden indirmek suretiyle, izleyen ayda 26 gün çalıştığı varsayımıyla istisnayı 312 TL
yerine bu defa 192 TL olarak daha düşük uygulayacaktır.
9

2019 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & A. MURAT YILDIZ - YMM

İSTİSNA UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR - II
 İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme
araçları vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 yılı için 12 TL) ulaşım
bedeline katma değer vergisi dahil değildir.

 Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait yüklenilen katma değer vergisi
işverenlerce genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
 İşverenler tarafından istisna tutarından daha fazla ödeme yapılması halinde, istisna
tutarını aşan kısım (istisna tutarına aşan kısma isabet eden katma değer vergisi dahil olmak
üzere) net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi
tevkifatına tabi tutulacaktır.
 Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul edilen
KDV’nin indirim konusu yapılamayacaktır.
ÖRNEK: İşveren (C), 2020 yılı Nisan ayında 20 gün çalışan hizmet erbabı Bay (D)’nin toplu
taşıma kartına 472 TL (400TL+%18 KDV) yüklemiştir.
İşveren (C) tarafından bu tutarın (12TL*20 Gün=) 240 TL’si istisnaya konu edilecek, aynı
tutara isabet eden (240 TL * %18 KDV=) 43,2 TL lik KDV indirim konusu yapılabilecektir.
İstisna tutarını aşan 160 TL+28,8 TL KDV dahil toplam tutar olan 188,8 TL net ödenen ücret
olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi
tutulacaktır. Diğer taraftan, 28,8 TL’lik KDV indirim konusu yapılamayacaktır.
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3- FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL HAKEMLERİNİN ÜCRETLERİ İÇİN
UYGULANAN İSTİSNAYA SON VERİLDİ
7194 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle G.V.K.’nun teşvik, ikramiye ve mükafatlarda
istisnaları düzenleyen 29. maddesinin 4’üncü bendinde yer alan ve tüm spor yarışmalarını
yöneten hakemlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olmasını sağlayan bent
hükmü 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
‘‘4. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol
spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç)’’
Yapılan bahse konu değişiklik ile eski uygulamada spor yarışmalarını yöneten tüm
hakemlere ödenen ücretlere uygulanan gelir vergisi istisnası sınırlandırılarak, sadece
amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere (basketbol ve voleybol spor
dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) münhasır hale getirilmiştir.
Bu düzenleme sonrasında futbol hakemleri ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst
liglerinde görev alan hakemlerin ücretleri genel esaslara göre stopaj yoluyla
vergilendirilecektir.
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4- EN ÜST LİGLERDEKİ SPORCULARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİNDE
STOPAJ ORANI %20 OLDU
7194 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek
üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. Maddesinde yapılan değişiklikler şu şekilde
özetlenebilir.
1)- Birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile maddenin 31.12.2019 sona erecek olan uygulama
süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
2)- Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara ücret ve ücret sayılan
ödemelerden yapılan tevkifat oranı %15’ten %20’ye çıkarılmıştır. (G.V.K. Geçici 91. Madde)
3) 01/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri
kapsamında yapılan ücret ödemeleri için geçici 72’nci maddenin değişiklik öncesi
hükümleri geçerli olduğundan stopaj oranı %15 olarak uygulanacak ve bu sözleşmeler
kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmemeye
devam edilecektir. Ancak bu sözleşmelere ilişkin olarak 01/11/2019 tarihinden sonra
yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen değişiklikler bu kapsamda değildir.
4)- Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin
dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşması hâlinde, bu gelirler
yıllık beyannameyle beyanname verme mecburiyeti getirilmiştir.
5)- Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması
şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup imkanı verilmiştir.
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5- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE İNDİRİM UYGULAMASINDA ŞARTLAR YUMUŞADI.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yürürlüğe giren
“Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121. maddesinde 1/1/2020
tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde
uygulanmak üzere mükellefler lehine aşağıda özetlenen değişikliklere gidilmiştir.
a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait
vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla
ödenmiş olması indirimden yararlanmak için yeterli hale getirilmiştir.
b) Kanuni süresi içerisinde verilmiş olma şartı aranılan vergi beyannameleri, yıllık gelir
vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar
ve prim hizmet beyannameleri ile vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi beyannameleri ile sınırlandırılmıştır.
c) Aynı süre içerisinde mükellef hakkında ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat
bulunmaması ve son dört yılda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri
işlenmemiş olması vb. diğer şartlar aynen korunmuştur.
d) Bu şekilde sırasıyla son 3 yılda verilen vergi beyannamelerinde Her bir beyanname
itibarıyla 2018 yılında 10TL, 2019 yılında 250 TL’den fazla gecikmiş ödeme olmaması
şeklindeki şart 2020 yılında verilecek olan beyannamelerde beyannamenin verildiği tarih
13
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6- TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASINA TAVAN GETİRİLDİ
Bilindiği üzere GVK’nun 18. maddesinde düzenlenen ve uygulamada kısaca telif kazanç
istisnası olarakta adlandırılan düzenleme çerçevesinde madde kapsamında elde edilen
serbest meslek kazançları herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın tamamı istisnaydı.
Ancak 7194 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere
uygulanmak üzere GVK’nun 18. maddesinin sonuna; ‘‘Bu madde kapsamındaki

kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu
durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat
yapma yükümlülüğü yoktur.’’ hükmü eklenmiştir.
Yapılan bu düzenleme sonrasında 2020 yılında 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü
gelir diliminde yer alan 600.000 TL’nin üzerinde GVK’nun 18. maddesi kapsamında gelir elde
edenler istisnadan faydalanamayacak ve elde ettikleri serbest meslek kazancının tamamını
yıllık beyanname ile beyan ederek genel esaslara göre vergilendirileceklerdir.
Bahse konu kazançlar üzerinden dönem içerisinde yapılan tevkifatlar bu kazançların beyan
edilmesi durumunda yıllık beyannamede hesaplanacak gelir vergisinden mahsup
edilebilecektir.
Madde hükmünde yapılan diğer bir düzenleme ile de 600.000 TL’nin üzerinde GVK’nun 18.
maddesi kapsamında gelir elde ettiği için yıllık beyanname vermek durumunda kalan serbest
meslek erbaplarının diğer serbest meslek erbaplarından farklı olarak yaptıkları aynı Kanunun
94 üncü maddesi kapsamında yaptıkları ödemeler kapsamında tevkifat yapma ve muhtasar
beyanname verme yükümlülüğü olmayacaktır.
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TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
 G.V.K.’nun 18’inci maddesi kapsamında elde edilen ve 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşmayan
kazançlar eskiden olduğu gibi gelir vergisinden istisna olup, bu kazançlar için yıllık gelir vergisi
beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de
beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai
vergi olacaktır.
 G.V.K.’nun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların devamlı veya arızi olarak elde
edilmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
 G.V.K.’nun 18’inci maddesi kapsamında elde edilen ve 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşan kazançlar
için istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu tutarın ilgili takvim yılının
sonu itibariyle aşılması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile
beyan edilecektir.

 İstisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı yıl sonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan
faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri olmayacaktır.
 Yıllık beyanname verilmesi durumunda, G.V.K.’nun 68 inci maddesinde sayılan mesleki kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olarak yapılan giderler, Vergi Usul Kanununda belirtilen
belgelerle tevsik edilmesi şartıyla yıllık beyanname üzerinde indirim konusu yapılacaktır.

 Yıllık beyanname verilmesi durumunda, G.V.K.’nun 89 uncu maddesi kapsamına giren
harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür.
 G.V.K.’nun 103’üncü maddesindeki tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp
aşılmadığı, her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir. İlgili takvim yılında istisnadan
yararlanılamaması sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
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7- KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ - I
7194 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile G.V.K.’nun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca
karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine
yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.”
Buna göre, G.V.K.’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından karşı
tarafa yükletilen vekalet ücretinin;
 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata ödendiği durumlarda, avukat
tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına düzenlenmesi ve
borçlu (davayı kaybeden) tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması,

 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine
yatırıldığı durumlarda da aynı şekilde avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu
(davayı kaybeden) adına düzenlenmesi ve borçlu (davayı kaybeden) tarafından gelir vergisi
tevkifatı yapılması,
 Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği
durumlarda, alacaklı (davayı kazanan) tarafından borçlu (davayı kaybeden) adına fatura ve
benzeri belgelerin düzenlenmesi, sonrasında Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz
konusu vekalet ücretinin serbest meslek erbabı olan avukata ödenmesi halinde, avukat
tarafından serbest meslek makbuzunun ödemeyi yapan alacaklı (davayı kazanan) adına
düzenlenmesi ve Alacaklı (davayı kazanan) tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması,
gerekmektedir.
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KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ - II
 G.V.K.’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılmadığından tevkifat
yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri
üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
 Vekalet ücretini ödemekle yükümlü olanlarca, ücretli olarak çalışan avukatların
işverenlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat yapılmayacak,
işverenin vekalet ücretini avukata ödemesi esnasında ise ücret bordrosu
düzenlenmek suretiyle işverence ücret hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır.
ödemenin yapılması gerekmektedir.
 Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde,
vekalet ücretine KDV’nin dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak
suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu
durumda gelir vergisi tevkifatının KDV hariç tutar üzerinden yapılması gerektiği
tabiidir.

17
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8- BİNEK OTOMOBİLLERDE AMORTİSMAN VE GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASINDA
ÖNEMLİ KISITLAMALAR YAPILDI
7194 Sayılı Kanunun 13. maddesi ile G.V.K.’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve
(7) numaralı bentlerine, 14. maddesiyle aynı Kanunun 68. maddesinin birinci fıkrasının (4) ve
(5) numaralı bentlerine eklenen parantez içi hükümlerle: 01.01.2020 yılı başından itibaren
geçerli olmak üzere binek otomobillerin giderlerinin ve amortismanlarının ticari, mesleki
kazancın veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirimine ilişkin önemli kısıtlamalar
(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere) getirilmiş olup, bu
kısıtlamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
a. Binek otomobil kira giderleri ve alımında ödenen vergilerin doğrudan gider yazılabilecek
tutarlarına getirilen kısıtlama sonrasında 2020 yılı başından itibaren; kiralama yoluyla
edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına
kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla
115.000 TL (2020 Yılı İçin 140.000 TL) tutarındaki kısmının gider olarak dikkate alınabilecektir.
b. Amortisman giderleri kapsamında yapılan sınırlama ile de ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap
bedeli 135.000 TL’yi, (2020 Yılı İçin 160.000 TL) söz konusu vergilerin maliyet bedeline
eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi
tutarı 250.000 TL’yi (2020 Yılı İçin 300.000 TL) aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin
ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir.
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c. Binek otomobillere ilişkin bakım-onarım, akaryakıt, sigorta vb. giderlerin
tamamı değil en fazla %70’i mali karın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.
d. Binek otomobillere ilişkin bakım-onarım, akaryakıt, sigorta vb. giderlerin mali
karın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kara eklenmesi
gereken %30 oranındaki kısmına isabet eden katma değer vergileri de KDV
Kanunu’nun 30/a bendi kapsamında 191 no’lu hesaba kaydedilip indirim konusu
yapılmayacak, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
e. Vergi Usul Kanunu’nun kıst amortisman uygulamasına ilişkin 320. maddesinde
yer alan “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek
otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği
hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar
amortisman ayrılır.’’ hükmü de aynen korunmuştur.
f. Binek otomobiller dışında kalan kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs vb. diğer
taşıtlar için eski uygulama aynen devam etmekte olup, herhangi bir amortisman
veya gider kısıtlamasına gidilmemiştir.
g. Mükelleflerce binek otomobiller için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin eskiden
olduğu gibi tamamı vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider
olarak değerlendirilecektir.
19
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A- GİDER KISITLAMASI UYGULAMASINDA BİNEK OTOMOBİL KAVRAMI

Binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda
yer alan motorlu taşıtların anlaşılması gerekmektedir.
Diğer taraftan;
 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu,

 Şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet
kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit
tertibat bulunan,
 Aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor
özellikleri ve iç döşemeleri olan (örneğin: yer kaplamaları, havalandırma, iç
aydınlatma, küllükler),
 İki yan panel boyunca arka camlara sahip (en arkada yük bölümünün sağ ve
sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın),
 Şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan
arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa
motorlu taşıtlar da,
87.03 pozisyonunda
değerlendirilmektedir.

yer

almakta

olup,

binek

otomobil

kapsamında
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B- SIFIR KM BİNEK OTOMOBİL ALIMINDA ÖDENEN ÖTV VE KDV’NİN MALİ KARIN
TESPİTİNDE GİDER YAZILMASINDA ÜST SINIR UYGULAMASI
7194 Sayılı Kanunun 13. ve 14. maddesi ile G.V.K.’nun ticari ve mesleki kazancın
tespitinde indirilebilecek giderlerin düzenlendiği 40. maddesinin birinci ve 68.
maddesinin beşinci bentlerine 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
eklenen parantez içi hükümlerle: binek otomobil alımında ödenen KDV ve ÖTV ile
kira ödemelerinin gider yazılabilecek tutarlarına tavan sınırlaması getirilmiştir.
Binek otomobil kira giderleri ve alımında ödenen vergilerin doğrudan gider
yazılabilecek tutarlarına getirilen bu kısıtlama sonrasında 2020 yılı başından
itibaren; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere,
kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira
bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına
ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk
Lirasına (310 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanmak
üzere 140.000 Türk Lirası) kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.
Bu şekilde özellikle 01.01.2020 tarihinden itibaren 140.000 TL sınırını aşan ve ticari
kazancın tespitinde kanuni defterlere gider olarak kaydedilen özel tüketim vergisi
ve katma değer vergisi tutarları vergi matrahının tespitinde kanunen kabul
edilmeyen olarak dikkate alınacaktır.
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Örnek: Lokanta işletmeciliği faaliyeti nedeniyle ticari kazanç yönünden gelir
vergisi mükellefi olan Bay (A), 1/9/2020 tarihinde otomobil bayinden vergisiz
satış fiyatı 150.000 TL olan bir adet binek otomobil satın almıştır.
Söz konusu otomobile ilişkin hesaplanan özel tüketim vergisi 150.000 TL
(150.000 x %100), hesaplanan katma değer vergisi ise 54.000 TL (300.000 x
0,18)’dir.
Buna göre Bay (A) tarafından binek otomobil için yüklenilen özel tüketim vergisi
ve katma değer vergisi tutarı toplamı 204.000 TL (150.000+54.000) olup, iktisaba
ilişkin yüklenilen özel tüketim vergisi ve katma değer vergilerinin işletme
kayıtlarında mükellef tarafından tercihen gider olarak gösterilmesi halinde, ticari
kazanç üzerinden gider olarak indirimi kabul edilecek azami tutar 140.000 TL
olup, bu tutarı aşan 64.000 TL (204.000 – 140.000) kanunen kabul edilmeyen
gider olarak mükellefin ilgili dönem ticari kazancına dâhil edilecektir.
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C- BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN TAMİR, BAKIM, YAKIT VE BENZERİ CARİ
GİDERLER
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek
otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından
safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.
İşletmeye veya envantere dâhil olup ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek
otomobillerin giderleri sınırlandırılmakta olup, bu sınırlama esas itibariyle
faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek
otomobillerin giderlerini kapsamaktadır.
Birinci fıkra kapsamındaki giderler genel olarak taşıtların tamir-bakım, yakıt,
köprü-otoyol geçiş ücretleri, otopark, sigorta ve benzeri cari giderleri örnek olarak
verilebilir.
Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen
binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.
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D- FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA VEYA TAŞIT KREDİSİYLE EDİNİLEN BİNEK
OTOMOBİLLERDE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU

 Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin yapılan
ödemelerde aylık 5.500 TL’lik kiralama gideri kısıtlaması söz konusu değildir.
 Bu bağlamda, finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış binek
otomobiller için ödemelerin anapara ve faiz ödemesi olarak ayrıştırılarak, faiz
gideri ilk yıl “Haklar” hesabında izlenen binek otomobilin maliyetine dâhil
olunacak, sonraki yıllarda ise tercihen gider veya maliyet olarak dikkate
alınacaktır.
 Mükellef kurumun 2021 hesap dönemi başta olmak üzere izleyen hesap
dönemlerine ilişkin yapacağı faiz ödemelerini doğrudan gider olarak dikkate
almak istemesi halinde ise finansal kiralama kapsamındaki faiz giderlerinin
%70’i kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.
 Finansal kiralama dışında kalan ve 1/1/2020 tarihinden önce başlayıp halen
devam eden kiralamalarda, bu tarihten sonrasına isabet eden kira bedelleri de
gider kısıtlamasına (2020 yılı için 5.500 TL) tabi olacaktır. Gider olarak dikkate
alınabilecek azami kiralama bedelinin tespitinde, kiralama döneminin tekabül
ettiği yıl için belirlenen tutar dikkate alınacaktır.
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Örnek: Mükellef 7/8/2020 tarihinde finansal kiralama yoluyla bir adet binek
otomobil edinmiştir. Finansal kiralama sözleşmesine göre mükellef tarafından
aylık ödenecek tutar 13.930 TL olup, sözleşme süresi 48 aydır. Sözleşme süresi
sonunda binek otomobilin mülkiyeti mükellef kuruma geçecektir.
Buna göre, finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobil için ödenen aylık
bedelin borç anapara ödemesi ve faiz ödemesi şeklinde ayrıştırılması gerekmekte
olup, 2020 hesap dönemine ilişkin yapılan faiz ödemeleri, “Haklar” hesabında
izlenen binek otomobilin maliyetine dahil olunacaktır.
Mükellef kurumun 2021 hesap dönemi başta olmak üzere izleyen hesap
dönemlerine ilişkin yapacağı faiz ödemelerini doğrudan gider olarak dikkate almak
istemesi halinde ise finansal kiralama kapsamındaki faiz giderlerinin %70’i kurum
kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.
Benzer bir biçimde taşıt kredisi kullanılmak veya diğer şekillerde borçlanılmak
suretiyle satın alınan binek otomobillerde de, bu borçlanmalardan doğan faiz, kur
farkı vb. finansman giderlerinin 163 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer
alan seçimlik hakkın doğrudan gider olarak dikkate alma yönünde kullanıldığı
durumda en fazla %70’i gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde
gider olarak indirim konusu yapılabilecek, aşan kısım ise kanunen kabul
edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
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E- GİDER YAZILAMAYAN %30 ORANINDAKİ KISMA VEYA 5.500 TL’yi AŞAN KİRA
BEDELLERİNE İSABET EDEN KDV’NİN DURUMU

KDV Kanunu’nun 30 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi
yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla
ödenen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden
indirilememektedir.
Bu kapsamda, binek otomobillerin kiralanması durumunda kira bedellerinin Kanun
maddesinde ilgili yıl için belirlenen azami tutarı aşması halinde, aşan kısma ait
katma değer vergisi gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde ayrıca
gider olarak dikkate alınmayacaktır.
Örnek: Mükellef tarafından 26/3/2020 tarihinde aylık 7.500 TL bedel karşılığında bir
adet binek otomobil kiralanmıştır. Kiralama konusu binek otomobile ait katma
değer vergisinin o yıl için kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi
kabul edilmeyen tutara tekabül eden kısmı ((7.500 TL- 5.500 TL = 2.000) * 0,18 =
360 TL) Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca hesaplanan katma değer
vergisinden indirilemeyecektir.
Aynı binek otomobilin kiralamasına ilişkin mükellef tarafından 2020 yılı için
belirlenmiş aylık azami tutar olan 5.500 TL kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alındığından, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyen 360 TL, kurum
kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
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F- BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMAN GİDERLERİNE GETİRİLEN SINIRLANDIRMA
7194 Sayılı Kanunun 13. ve 14. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari ve
mesleki kazancın tespitinde indirilebilecek giderlerin düzenlendiği 40.
maddesinin yedinci ve 68. maddesinin dördüncü bentlerine 1/1/2020 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere eklenen parantez içi hükümlerle; faaliyetleri kısmen
veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek
otomobillerin amortisman yoluyla gider yazılabilecek tutarlarına tavan
sınırlaması getirilmiştir.

Binek otomobillerin amortisman yoluyla gider yazılabilecek tutarlarına getirilen
bu kısıtlama sonrasında; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk
iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline
eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde,
amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her
birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider
yazılabilecek ve bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği
tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır.
310 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanmak üzere
madde hükmünde yer alan 135.000 TL’lik sınır 160.000 Türk Lirasına, 250.000
TL’lik sınır ise 300.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir.
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Örnek: Mobilya imalatıyla iştigal eden Bay (K), ticari işletmesinde kullanmak üzere
15/6/2020 tarihinde bir adet binek otomobil satın almıştır. Otomobilin katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi dâhil alış bedeli 750.000 TL olup, mükellef tarafından binek otomobilin
iktisabı esnasında ödenen vergiler tercihen binek otomobilin maliyetine dâhil edilmiştir.
Bay (K) tarafından 2020 yılında iktisap edilen binek otomobil için en fazla 300.000 TL’ye
isabet eden kısım için ayrılan amortisman safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınabilecektir. Buna göre mükellefin yıllar itibariyle kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alabileceği amortisman bedelleri aşağıdaki gibidir.
Yıllar
2020
2021
2022
2023
2024

Amortisman Tutarı
35.000 TL
60.000 TL
60.000 TL
60.000 TL
60.000 TL
25.000 TL (*)

(*) Kıst amortisman uygulamasından dolayı binek otomobillerin aktife alındığı yılda gider
konusu yapılamayan (60.000 TL – 35.000 TL) 25.000 TL itfa süresinin son yılı olan 2024
yılında, o yıl için amortismana esas bedel tutar üzerinden ayrılan amortismandan ayrı olarak
safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.
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G- BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLECEK AMORTİSMANA
ESAS BEDELLERİNİN DÖNEMSEL BAZDA TESPİTİ
Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedelin
tespitinde, binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır.
Buna göre;
 7194 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 7/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek
otomobillerde eski uygulamada olduğu gibi binek otomobilin aktifleştirilen bedeli ne kadar
yüksek olursa olsun 2020 ve izleyen yıllarda hesaplanan amortismanın tamamı tutarı ne
kadar yüksek olursa olsun değişiklik öncesi genel hükümlere göre gider yazılabilecektir.
 7194 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/12/2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar
iktisap edilenlerde gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedel; özel tüketim
vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirası, söz konusu
vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği
hâllerde 250.000 Türk Lirasıdır.

 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında iktisap edilenlerde gider olarak dikkate
alınabilecek amortismana esas bedel ise; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç
ilk iktisap bedeli 160.000 Türk Lirası, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya
binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tâbi tutarı 300.000
Türk Lirasıdır.
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H- FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA İŞLETME AKTİFİNE ALINMIŞ BİNEK OTOMOBİLLERDE
AMORTİSMAN UYGULAMASI
Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış ve rayiç bedel ile sözleşmeye göre kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden “Haklar” hesabında izlenen binek
otomobillerde, aktife alınan bedelin o yıl için belirlenen amortismana esas tutarı aşması
halinde, binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara
isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak
dikkate alınabilecektir.
Buna göre; V.U.K. hükümlerine göre finansal kiralamaya konu iktisadi kıymet, kendisi için
tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edileceğinden, işletmenin “Haklar” hesabında
izlenen binek otomobil için aktife alınan bedel ile mükellef tarafından finansal kiralama
kapsamında binek otomobilin ediniminde ilk yıla ilişkin ödenen ve maliyete dahil edilen faiz
giderleri toplamının 2020 yılında en fazla 300.000 TL’sine isabet eden kısmı kurumlar vergisi
açısından safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
Binek otomobilin aktife alınma bedeli ve ilk yıl için maliyete dahil edilen faiz giderleri
toplamı ile amortismana esas bedel arasındaki farka tekabül eden amortisman tutarı da
mükellefin 2020 hesap dönemi kurum kazancına kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave
edilecektir.
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Örnek: Mükellef 2/1/2020 tarihinde finansal kiralama yoluyla bir adet binek
otomobil edinmiştir. Kiralama konusu binek otomobile ait aylık kira ödemesi
14.500 TL olup, sözleşme süresi 3 yıldır. Söz konusu otomobil rayiç bedel olan
330.000 TL üzerinden sözleşme tarihinde işletmenin “Haklar” hesabına alınmış
olup, mükellef tarafından 2020 yılına ilişkin finansal kiralama ödemesi
kapsamında toplam 76.000 TL faiz ödemesi yapılmıştır.

V.U.K. hükümlerine göre finansal kiralamaya konu iktisadi kıymet, kendisi için
tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edileceğinden, işletmenin “Haklar”
hesabında izlenen binek otomobil için aktife alınan bedel ile mükellef tarafından
finansal kiralama kapsamında binek otomobilin ediniminde ilk yıla ilişkin ödenen
ve maliyete dahil edilen faiz giderleri toplamının (330.000 TL + 76.000 TL=
406.000 TL) 2020 yılında en fazla 300.000 TL’sine isabet eden amortisman kısmı
mali karın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
Binek otomobilin aktife alınma bedeli ve ilk yıl için maliyete dahil edilen faiz
giderleri toplamı ile amortismana esas bedel arasındaki farka tekabül eden
amortisman tutarı da ((406.000 TL–300.000 TL)/5= 21.200 TL) mükellefin 2020
hesap dönemi ticari karına kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave
edilecektir.
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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.

34

2019 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & A. MURAT YILDIZ - YMM

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-b 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 (2019 yılı için bu tutar 40.000 TL’dir.)
aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri beyanname kapsamı
dışında tutulmuştur.

Bu durumda birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 40.000 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
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BEYAN SINIRININ TESPİTİNDE ESAS ALINACAK ÜCRET TUTARININ TESPİTİ

G.V.K.’nun 86’ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde;
Gayrisafi ücret tutarından aynı Kanunun 63’üncü maddesinde yer alan indirimler yapılarak
hesaplanacak gerçek safi tutar üzerinden, 31’inci maddesinde yer alan engellilik indiriminin
düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının, dikkate alınması gerekmektedir.
Örneğin;
Birinci işverenden alınan ücret

100.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret

60.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret

24.000 TL

Ücretler Toplamı

180.000 TL

1. Derece Engelli İçin 2019 Yılı İndirim Tutarı (1.200TL * 12 Ay=)

(14.400) TL

Sigorta Primleri Toplamı (60.000+24.000) * (0,14+0,01)=

(12.600) TL

Beyan Sınırının Tespitine Esas Ücretler Toplamı
(60.000+24.000) – (14.400+12.600)=

57.000 TL

Mükellefin birinci işveren olarak 100.000 TL ücret aldığı işvereni seçmesi durumunda, diğer
işverenlerden aldığı ücret toplamının 2019 yılı beyanname verme sınırı olan 40.000 TL ile
kıyaslamasında; gayrisafi ücret tutarlarından G.V.K.’nun 63/2. bendine göre %14 sigorta
primi ve % 1 işsizlik sigortası primi toplamı olan % 15 oranı uygulanarak hesaplanacak
sigorta kesintisi ve yıllık engellilik indirimi düşülecektir.
Bu durumda beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tespitinde karşılaştırmaya esas alınacak
tutar yukarıdaki gibi 57.000 TL hesaplandığından örnekteki mükellefin 2 ve 3. işverenlerden
elde ettiği ücretler toplamı 40.000 TL’yi aştığı için her üç işverenden elde ettiği ücret gelirini
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ÖRNEK 1 : Kemal bey, 2019 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş

olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır.

Birinci işverenden alınan ücret

100.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret

30.000 TL

Üçüncü işverenden alınan ücret

18.000 TL

Örnekte ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretler toplamı (30.000 + 18.000 =)

48.000 TL, 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için 148.000 TL’lik ücret gelirinin
tamamı beyan edilecektir.
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ÖRNEK 2: Gerçek usulde ticari kazanç sahibi Berna hanımın 2019 yılında elde ettiği ticari
kazancının yanında tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri de

bulunmaktadır.
Ticari kazanç

180.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret

120.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret

32.000 TL

Mükellef elde etmiş olduğu ticari kazancı nedeniyle mutlaka beyanname verecektir.
Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 40.000 TL’lik
beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.
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ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA 7194 SAYILI KANUN SONRASI YENİ DÖNEM
7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret gelirlerinde beyan
esaslarının düzenlendiği 86. maddesinin 1/b bendi 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen
gelirlere uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirildi.
‘‘ Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
a) ……..

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede

yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden
fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları

ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer
alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü
maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan
mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),’’
c) ……..
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7194 SAYILI KANUN SONRASI 2020 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI-I

 Yapılan değişiklik neticesinde eski uygulamada tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş
ve tek işverenden elde edilen ücretler tutarı ne olursa olsun beyan dışı kalırken yeni hüküm
çerçevesinde 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
(2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşması halinde beyan edilecektir.
 Benzer bir biçimde eski uygulamada birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiği
durumda sadece birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı ile beyan
sınırı karşılaştırılırken, yapılan değişiklik sonrasında; birinci işverenden de elde edilen dahil
olmak üzere tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamının yukarıdakine benzer
bir biçimde 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020
Yılı İçin 600.000 TL) aşması halinde bu defa tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri
beyan edilecektir.
 Son olarak tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı 103 üncü maddede
yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 Yılı İçin 600.000 TL) aşmasa
dahi eski uygulamaya benzer bir biçimde hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki
işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutarı (2020 Yılı İçin 49.000 TL) aşması halinde de tüm işverenlerden elde
edilen ücret gelirleri beyan edilecektir.
 Bir başka deyişle 2020 yılı içinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve bir veya birden fazla
işverenden alınmış ve toplamı 600.000 TL’yi geçen ücretler ile birinci işveren hariç
sonrakilerden elde edilen ve 49.000 TL’yi geçen ücretler için yıllık beyanname verilecektir. 40
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7194 SAYILI KANUN SONRASI 2020 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI-II

 Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan
ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir.
 GVK’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ücret gelirlerinin
beyan edilip edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek olup, diğer gelirlerin
bulunması halinde bu gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

 Benzer bir biçimde aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre, diğer
gelirlerin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde de (b) bendi kapsamında beyan
dışı kalan ücret gelirleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
 Ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi durumunda, GVK’nun 89’uncu
maddesinde eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı
harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkündür.

 Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden GVK’nun 94’üncü
maddesine göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.
 Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (GVK’nun 64’üncü maddesinde yer alan
diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun aynı Kanunun 95 inci maddesi
hükmüne istinaden yıllık beyannameyle beyan edilecektir.
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ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA
7194 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI UYGULAMA
7194 S.K. ÖNCESİ
UYGULAMA
(2019 YILI ÜCRETLERİ)

7194 S.K. SONRASI
UYGULAMA
(2020 YILI ÜCRETLERİ)

Tamamı Tevkif Suretiyle
Vergilendirilmiş ve Tek
İşverenden Elde Edilen
Ücretler

Tutarı Ne Olursa Olsun
Beyan Dışı

Dördüncü gelir diliminde yer
alan tutarı aşması halinde
beyan edilir.
(2020 Yılı İçin 600.000 TL)

Birden Fazla İşverenden
Elde Edilen Ücretler

Birinci İşveren Hariç Birden
Sonraki İşverenlerden Elde
Edilen Ücret Gelirlerinin
Toplamının 2. Gelir Diliminde Yer
Alan Tutarı Aşması Halinde
Beyan Edilir.
(2020 Yılı İçin 49.000 TL)

Birinci İşveren Dahil Tüm
İşverenlerden Elde Edilen Ücret
Gelirlerinin Toplamının 4. Gelir
Diliminde Yer Alan Tutarı
Aşması Halinde Beyan Edilir.
(2020 Yılı İçin 600.000 TL)

Birinci İşveren Dahil Olmak
Üzere Tüm İşverenlerden
Elde Edilen Ücret Gelirlerinin
Toplamının 4. Gelir Diliminde
Yer Alan Tutarı Aşmaması
Halinde Beyan

Birinci İşveren Hariç Birden
Sonraki İşverenlerden Elde
Edilen Ücret Gelirlerinin
Toplamının 2. Gelir Diliminde Yer
Alan Tutarı Aşması Halinde
Beyan Edilir.
(2020 Yılı İçin 49.000 TL)

Birinci İşveren Hariç Birden
Sonraki İşverenlerden Elde
Edilen Ücret Gelirlerinin
Toplamının 2. Gelir Diliminde
Yer Alan Tutarı Aşması Halinde
Beyan Edilir.
(2020 Yılı İçin 49.000 TL)

ÜCRET GELİRİNİN KAPSAMI

(2020 Yılı İçin 600.000 TL)
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2020 YILI ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA YENİ UYGULAMA (GVK Md. 86/1-b)
1. Ücretli

2. Ücretli

3. Ücretli

4. Ücretli

5. Ücretli

720.000 TL

560.000 TL

510.000 TL

240.000 TL

570.000 TL

2. İşveren
Ücret Geliri

-

-

28.000 TL

36.000 TL

32.000 TL

3. İşveren
Ücret Geliri

-

-

12.000 TL

18.000 TL

13.000 TL

Tek İşveren

Tek İşveren

Toplam 600.000TL

Birinci işveren

600.000 TL

600.000 TL

üstünde

altında

Beyan
Edilecek

Beyan
Edilmeyecek

(2020)
1. İşveren
Ücret Geliri

Yorum

Beyan
Durumu

ve Birinci işveren
hariç 49.000TL

hariç 49.000TL

aşılmamış

aşılmış

Beyan
Edilmeyecek

Beyan
Edilecek

Tüm Ücretler
Toplamı
600.000 TL

Üstünde
Beyan
Edilecek
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İŞVEREN SAYISININ TESPİTİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN KONULAR - I
 Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili
ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl
içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya
nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak
değerlendirilecektir.

Örnek: Sağlık Bakanlığından ücret alan Bay (N), aynı zamanda Devlet Hastanesi
döner sermayesinden de ücret almaktadır. Bay (N)’ye yapılan ücret ödemeleri, tek
işverenden elde edilen ücret olarak kümülatif matrah esas alınmak suretiyle
vergilendirilecektir.

 Özel Sektörde çalışan hizmet erbabının sadece aşağıdaki hallerde, ücretlerinin
tek işverenden elde edildiği kabul edilir:
• İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme
halleri dahil).
• 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan
yerlerde çalışan hizmet erbabının, yıl içinde alt işvereninin değişmesi.
• Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde, ortaklardan herhangi birinin
değişmesi.
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İŞVEREN SAYISININ TESPİTİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN KONULAR - II
 Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler,
kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.
 Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda
her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret
matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir.

 Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden
alınacak ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır
matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.
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İSTİSNA KAPSAMINDA ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN DURUMU
G.V.K.’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, kazanç ve iratların istisna
hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler için
beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında gemilerde ve yatlarda
çalışan personel ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci
maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler gelir vergisinden
istisna edilmiştir. Bu kapsamda çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret
ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna
kapsamındaki bu ücretlerin beyan edilmesi ve G.V.K.’nun 86’ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması
söz konusu değildir.
 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesi uyarınca bölgede
çalışanların ücretlerinden ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca, Ar-Ge, tasarım ve destek
personelinin ücretleri gelir vergisinden istisna olmayıp, ücretlerinden kesilen gelir vergisi
verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin
edilerek işverene kalmaktadır. Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet
erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, bu
ücretlerin de G.V.K.’nun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname
verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
 Bu Kanunlar dışındaki diğer Kanunlarda ve G.V.K.’nunda, ücret gelirlerine ilişkin yer alan
gelir vergisi istisnalarında da aynı uygulama geçerli olacaktır.
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Örnek 1: Uğur bey, 2020 yılında birisi teknoloji geliştirme bölgesinden istisna
kapsamında olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiştir.
Birinci İşverenden Alınan Ücret

400.000 TL

İkinci İşverenden Alınan Ücret (Teknoloji Geliştirme Bölgesi)

800.000 TL

Uğur beyin teknoloji geliştirme bölgesinden elde etmiş olduğu istisna kapsamındaki
800.000 TL ücret geliri beyan edilmeyecek ve diğer işverenden elde edilen ücret gelirinin
beyan edilip edilmeyeceğinin hesabında da dikkate alınmayacaktır.

Uğur beyin, birinci işverenden almış olduğu ücret geliri olan 400.000 TL, G.V.K.’nun
103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için
600.000 TL) aşmadığından beyan edilmeyecektir.

Örnek 2: Semih bey, 2020 yılında biri serbest bölgeden olmak üzere üç ayrı işverenden
ücret geliri elde etmiştir.
Birinci işverenden alınan ücret (Serbest Bölge) 560.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
30.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret
15.000 TL

Semih beyin birinci, ikinci ve üçüncü işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı
(560.000 TL+30.000 TL+15.000 TL=) 605.000 TL, G.V.K’nun 103’üncü maddesinde yazılı
tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından ücret
gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.
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MENKUL SERMAYE İRATLARI
A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir
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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 01/01/200631.12.2020 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.
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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 aşağıdaki gibidir.
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, Borsa İstanbul A.Ş.’de 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 A.Ş.’de 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, yurt dışı mevduat ve Off-shore faiz gelirleri,
Geçici 67. madde kapsamında olmayacaktır.
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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. 22/3)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 22’nci maddesinin 3 numaralı 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;
 Gerçek kişilerce karların dağıtımından elde edilen brüt kar paylarının yarısı gelir
vergisinden istisna olup, kalan yarısı, 2019 yılı için beyan sınırı olan 40.000 TL’yi aşarsa
beyan edilecek, bir başka deyişle brüt 80.000 TL’ye kadar olan tutarlar beyan dışı olacak,

 Beyannamede hesaplanan şahsi gelir vergisinden kar dağıtan kurum bünyesinde %15
oranında yapılan stopajın tamamı mahsup edilecek,
 Mahsuptan sonra kalan tutar olursa bu tutar, kar payını beyan eden mükellefe red ve iade
olunacaktır.
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G.V.K. MD 22/3’E GÖRE KAR PAYLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK
Bu açıklamalarımız çerçevesinde Bay A’nın ortağı bulunduğu ve tam mükellef bir kurum
olan (X) Anonim Şirketi’nin 2019 hesap dönemi karını dağıtması neticesinde 2019 yılında
sırasıyla brüt 100.000 TL, 461.600 TL,1.000.000 TL veya 2.000.000 TL tutarında kâr payı
(temettü) elde ettiği ve mükellefin başkaca geliri bulunmadığı varsayıldığında mükellefin
ödeyeceği veya iade olunacak gelir vergisi aşağıdaki gibi olacaktır. (Elde edilen kâr payı
kurum bünyesinde %15 nispetinde stopaja tabi tutulmaktadır.)
I
Kar Payı Tutarı
(80.000 TL’ye Kadar
Beyan Dışı)
İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Matrahı
Hesaplanan Vergi
Mahsup Edilecek Vergi

Ödenecek/İade Edilecek
Gelir Vergisi

II

III

IV

100.000 TL

461.600 TL

1.000.000 TL

2.000.000 TL

50.000 TL
(100.000 x ½)

230.800 TL
(461.600 x ½)

500.000 TL
(1.000.000 x ½)

1.000.000 TL
(2.000.000 x ½)

50.000 TL

230.800 TL

500.000 TL

1.000.000 TL

9.800 TL

69.240 TL

163.460 TL

363.460 TL

15.000 TL
(69.240) TL
(100.000x%15) (461.600x%15)
5.200 TL
İADE

0 TL

(300.000) TL
(150.000) TL
(1.000.000x%15) (2.000.000x%15)

13.460 TL
ÖDENECEK

63.460 TL
ÖDENECEK
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MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO KAZANÇLARI
 Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında mevduat faizleri vade ve para
cinsine göre %10 ila %18 aralığında değişen oranlarda, repo kazançları ise %15
oranında stopaja tabidir.
 Mevduat faizleri ve repo kazançları tutarı ne olursa olsun yıllık beyana tabi değildir.

 GVK’nun geçici 67. maddesi kapsamında yapılan stopaj nihai vergilendirme olacaktır.
 Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları için de yukarıdaki
esaslar uygulanır.
 Yurt dışı mevduat veya Off-shore hesaplarından elde edilen gelirler ise Türkiye’de
stopaja tabi bulunmadığından 2019 takvim yılı için 2.200 TL’lik beyan sınırını aşması
halinde tamamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM
KAZANÇLARI ( 01/01/2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLENLER )
 Tam ve dar mükellef ayrımı olmaksızın elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nun
geçici 67. maddesi kapsamında %0 ila %10 oranında stopaja tabidir.
 Söz konusu gelirlerin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.
 Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında yapılan stopaj nihai
vergilendirme olacaktır.
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EUROBOND FAİZ GELİRLERİ
 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendini (a) alt
bendi kapsamında %0 oranında stopaja tabidir.
 Anapara üzerinden hesaplanan kur farkları vergilendirilmez.
 İndirim oranı ya da maliyet bedeli endekslemesi uygulanmaz.
 Elde edilen Eurobond faiz gelirleri, beyana ve tevkifata tabi diğer menkul ve
gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte, 40.000 TL’lik beyan sınırı aşıyorsa yıllık
beyanname ile beyan edilecektir.

EUROBOND ALIM-SATIM KAZANÇLARI
Elde edilen gelir stopaja tabi değildir.

İktisap bedeli, Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla Yİ-ÜFE artış
oranında artırılmak suretiyle alım satım kazancı Türk Lirası cinsinden hesaplanır.
Maliyet bedeli endekslemesi uygulaması sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan
edilecektir.
Bir kısım eurobondların satışından doğan zarar ile diğer kısmın satışından doğan karlar
birbirinden mahsup edilebilir.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir
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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 YÖNTEMİNDE 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.

Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından
yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji
tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,

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
İstisna Dahil Toplam Hasılat
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

60

2019 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & A. MURAT YILDIZ - YMM

KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLERDEN ZARAR DOĞMASI HALİ
Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler
zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.
Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan
zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak
düşülebilir.
Bu durumun iki istisnası vardır:

● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların
kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın
gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz
konusu değildir.
● Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılan
iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate
alınamaz.
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EŞ TARAFINDAN ÖDENEN LOJMAN VEYA KONUT KİRASININ KİRA GELİRİNDE İNDİRİM
KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI
Eşle birlikte oturulan lojmana yapılan ödemelerin kira sayılması ve lojman kira bedellerinin

evlilik birliği içerisinde yapılan müşterek gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, sahip olunulan konutun kiraya verilmesi sonucu elde edilen kira gelirinin
beyanında, gerçek gider yöntemini seçilmesi koşuluyla, istisnaya isabet eden kısım hariç

olmak üzere ikamet edilen konut (lojman) için ödenen kira bedelinin gider olarak indirim
konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 13.05.2013 tarih ve 38418978-120[74-13/1]-438 sayılı özelgesi.
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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 86. Maddesinin 1/d bendinde yer alan 2.200 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; 2019 takvim yılında elde edilen işyeri kira
gelirlerinin brüt tutarının 40.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak
bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup
edilecektir.
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GÖTÜRÜ GİDER USULÜ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; mükellefler elde edilen
gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere isterlerse gerçek gider usulünde
indirilebilecekleri giderlere karşılık olmak üzere kira hasılatlarının %15'ini doğrudan götürü
gider olarak indirebilirler.
 Götürü gider usulünü seçen mükellefler bu usule göre belirledikleri %15 gidere ek olarak
GVK’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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Bu açıklamalar çerçevesinde; 2019 takvim yılı içerisinde gerçek kişilerce elde edilen gelirin
işyeri kirasından ibaret olduğu ve %15 götürü gider indiriminin tercih edildiği durumda
aşağıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 40.000 TL’ye kadar hiç beyanda
bulunulmayacak, elde edilen brüt kira tutarının 40.001 TL- 118.359 TL arasında olduğu
durumda ise beyanname verilmesine karşın, ödenecek vergi doğmayacaktır. 2019 takvim
yılında elde edilen işyeri kira hasılatının 118.359 TL’yi aşması halinde de artan oranlı vergi
tarifesinin etkisiyle ödenecek vergi çıkacaktır.
2019 YILINDA ELDE EDİLEN İŞYERİ KİRALARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN TABLO (TL)
Yıllık Kira
Geliri
(Brüt)
(A)

Gelir Vergisi Götürü Gider
Stopajı
Tutarı
B=(A x %20) C=(A x %15)

Gelir
Hesaplanan
Vergisi
Vergi
Matrahı
(E)
D =(A – C)

İade
Edilecek
Vergi
F = (B – E)

Ödenecek
Vergi
G =( E – B)

001-40.000

8.000,00

6.000,00

40.000,00

BEYAN YOK

40.001,00

8.000,20

6.000,15

40.000,80

5.900,16

2.100,04

-

50.000,00

10.000,00

7.500,00

42.500,00

7.775,00

2.225,00

-

75.000,00

15.000,00

11.250,00

63.750,00

13.512,50

1.487,50

-

100.000,00

20.000,00

15.000,00

85.000,00

19.250,00

750,00

118.359,00

23.671,80

17.753,85

100,605,15

23.671,80

-

200.000,00

40.000,00

30.000,00

170.000,00

47.960,00

-

7.960,00

300.000,00

60.000,00

45.000,00

255.000,00

77.710,00

-

17.710,00

-
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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

2019 yılı için 5.400 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 (148.000 TL) aşanlar bu

istisnadan faydalanmazlar.”
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MESKEN KİRALARINDA 5.400 TL’lik İSTİSNADAN YARARLANMA TABLOSU
ELDE EDİLEN MESKEN KİRASINA
İLİŞKİN BİLGİ

İSTİSNADAN YARARLANIP
YARARLANILAMAYACAĞI

Ticari, zirai veya mesleki kazancını
yıllık
beyanname
ile
bildirmek
mecburiyetinde olan (Basit Usul Dahil)
mükellefler;
Ticari, zirai veya mesleki kazancını
yıllık
beyanname
ile
bildirmek
mecburiyetinde olmayıp (Basit Usul
Dahil), istisna tutarı olan 5.400 TL’nin
üzerinde mesken kira geliri elde eden
mükellefler;

Diğer tüm şartları sağlasalar dahi istisnadan
yararlanamayacaklardır.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını
yıllık
beyanname
ile
bildirmek
mecburiyetinde olmayıp (Basit Usul
Dahil), istisna tutarı olan 5.400 TL’nin
altında mesken kira geliri elde eden
mükellefler;

Beyanı gerekip gerekmediğine ya da vergiden
istisna olup olmadığına 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 (148.000 TL) aşan
mükellefler
5.400
TL’lik
istisnadan
yararlanamazlar.
Ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer
kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı ne
olursa olsun (148.000 TL’yi aşsa dahi) 5.400 TL’lik
istisnadan yararlanabileceklerdir.
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MESKEN KİRALARINDA 5.400 TL’lik İSTİSNADAN YARARLANMA TABLOSU
ELDE EDİLEN MESKEN KİRASINA
İLİŞKİN BİLGİ

İSTİSNADAN YARARLANIP
YARARLANILAMAYACAĞI

Yıllık 10.000 TL bedelle mesken olarak
kiraya verdiği dairenin 2017, 2018 ve
2019 yılarına ilişkin 3 yıllık birikmiş
kirası olan 30.000 TL’nin tamamını
2019 yılında tahsil eden mükellef;

3 yıla ilişkin toplam kira bedeli olan 30.000
TL’den bu yıllara ilişkin toplam istisna tutarı
olan (3.900+4.400+5.400=)13.700 TL’yi değil
sadece 2019 yılına ait olan 5.400 TL istisnayı
indirim konusu yapabilir.

Sahip olduğu gayrimenkulü aylık İstisnadan kıst dönem için (5.400/12 * 5 Ay=)
1.200 TL bedelle 01.08.2019 tarihinde 2.250 TL olarak değil, 5.400 TL’nin tamamı
mesken olarak kiraya vererek 5 ay üzerinden yararlanabilir.
kira geliri elde eden 7 ay ise
gayrimenkulü boş kalan mükellef;
Kira geliri elde edilen gayrimenkul
tapuda birden fazla adına ortak olarak
tescil edilmiş ise (Örneğin; Veraset
yoluyla 3 kardeş adına veya evlilikte
eşler adına müştereken kayıtlı ise)

Gayrimenkuldeki hisse oranı ne olursa
olsun her bir ortak hisseleri oranında değil
5.400 TL.’lik istisnadan ayrı ayrı ve tam
olarak yararlanabilecektir.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Örnek 1: Bayan (Z), 2019 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 162.000 TL kira
hasılatı elde etmiştir.
Bayan (Z)’nin elde ettiği konut kira geliri (162.000 TL), 2019 yılı bakımından Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için
belirlenen tutarı (148.000 TL) aştığından elde edilen kira geliri için istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 2: Bay (C), 2019 takvim yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 18.000 TL kira
geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 72.000 TL işyeri kira geliri ve 80.000 TL ücret
geliri elde etmiştir.
Elde edilen gelir toplamının (18.000 + 72.000 + 80.000 = 170.000 TL) 2019 takvim yılı için Gelir
Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için
belirlenen tutarı (148.000 TL) aşması nedeniyle, 18.000 TL’lik konut kira geliri bakımından
5.400 TL’lik istisnanın uygulanması söz konusu olmayacaktır.
Örnek 3: Bay (D), 2019 takvim yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.800 TL kira
geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 60.000 TL mevduat faiz geliri ve 132.000 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
gelirlerin 148.000 TL’lik tutarı aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla, Bay (D)
elde etmiş olduğu toplam gelir (4.800+ 60.000 +132.000 =) 196.800 TL Gelir Vergisi
Kanunu’nun un 103. maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için
belirlenen tutarı (148.000 TL) aşmasına karşın mesken kira geliri (4.800 TL) 5.400 TL’lik
istisna tutarının altında kaldığından bu gelir için beyanname vermeyecektir.
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BEYANAME VERİLMEYEN HALLER

A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir
muratyildiz@yildizymm.com.tr
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER –I
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 (2019 yılı
için 40.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri
dahil), (7194 Sayılı Kanun İle Değişen ve 2020 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Şekli
Sunumun Son Bölümünde Açıklanacaktır.)
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 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 2.200 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna
uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER – II
Ticari, zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan tam ve dar
mükellefler de sadece yıllık beyanname verme yükümlülüğü getirilen kazanç ve iratlarını
beyannamelerine dahil edeceklerdir.
Maddenin 1/a bendi uygulamasında; 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.

Maddenin ücretlerin gelirlerinin beyanının düzenlendiği 1/b bendi uygulamasında;
 Beyana tabi gelirin sadece ücretlerden oluştuğu durumda, toplam ücret tutarı beyan
sınırını geçse dahi, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamının
2019 yılı için 40.000 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 40.000 TL ile kıyaslanacak olup, beyana tabi diğer gelirlerin tutarının
önemi bulunmamaktadır.
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TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER -III
Maddenin; tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarının beyan edilip edilmeyeceği 1/c bendi uygulamasında ise;
 Öncelikle tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan toplam tutarı 40.000 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 40.000 TL’lik beyan sınırını geçiyorsa, tevkif suretiyle
vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları verilecek beyannameye
dahil edilecektir.

 Söz konusu beyan sınırının hesabında; maddenin 1- b bendi kapsamına giren tek
işverenden ya da birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyorsa birden sonraki
işverenlerden elde edilen ve toplam tutarı 40.000 TL’nı aşmayan ücret gelirleri dikkate
alınmayacaktır.
Maddenin; Stopaj ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının
beyanına ilişkin esasların düzenlendiği 1/d bendi uygulamasına göre;
Bent kapsamına giren stopaja ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlarının beyanı, bunların toplam tutarının 2.200 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.
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Örnek 1: Nuray Hanım üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2019 takvim yılı gelirleri
aşağıdaki gibidir.

Ücret gelirlerinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci İşverenden Alınan Ücret

148.000 TL

İkinci İşverenden Alınan Ücret

32.000 TL

Üçüncü İşverenden Alınan Ücret

18.000 TL

Konut Kira Hasılatı

15.400 TL

Nuray Hanım, birden fazla işverenden aldığı ücret gelirinin yanı sıra mesken geliri elde
etmiştir. Beyanname verilip verilmeyeceği diğer gelir unsurlarından bağımsız olarak
öncelikle ücret gelirleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci işverenden alınan ücret hariç, ikinci ve üçüncü
işverenden alınan ücretlerin toplamı 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden
alınan ücrette dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı (198.000 TL) beyan edilecektir.

Ayrıca Nuray Hanım 2019 takvim yılında elde ettiği gelir toplamı 213.400 TL ücret geliri elde
edenler için uygulanacak gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan tutar olan
148.000 TL’yi aştığından konut kira gelirinden 5.400 TL’lik istisna tutarı düşemeyecek ve
213.400 TL’nin tamamını beyannameye dahil edecektir.
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Örnek 2: Erhan beyin 2019 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira
gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci İşverenden Alınan Ücret

136.000 TL

İkinci İşverenden Alınan Ücret

36.000 TL

Konut Kira Hasılatı

15.400 TL

İşyeri Kira Hasılatı (Brüt)

32.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret, 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri
beyan edilmeyecektir.
Ayrıca mükellefin 2019 yılında elde ettiği gelir toplamı 219.400 TL ücret geliri elde edenler
için uygulanacak gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan tutar olan 148.000 TL’yi
aştığından konut kira gelirinden 5.400 TL’lik istisna tutarı düşemeyecektir.
Diğer taraftan konut kirası ile işyeri kira geliri toplamı olan (15.400 + 32.000) 47.400 TL,
40.000 TL’lik beyan haddini aştığından, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de
konut kira geliri ile birlikte beyan edilecek; hesaplanan vergiden tevkif yoluyla alınan
vergiler mahsup edilecektir.
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Örnek 3: Tuncer bey, 2019 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri,
ile birlikte konut kira geliri elde etmiştir.

İşyeri Kira Geliri (Brüt)

24.000 TL

Konut Kira Geliri

18.200 TL

Konut kira hasılatından 5.400 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar (12.800 TL) her
halükarda beyana konu edilecektir.
İşyeri kira geliri ise, elde edilen gayrimenkul sermaye iradı toplamı (24.000 + 12.800 =
36.800 TL) 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından beyannameye dâhil edilmeyecektir.
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Örnek 4: Osman bey 2019 yılında avukatlık faaliyeti dolayısıyla 240.000 TL serbest
meslek kazancı, bunun yanı sıra işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden brüt 7.200
TL kira hasılatı elde etmiştir.
Serbest Meslek Kazancı
İşyeri Kira Geliri (Brüt)

240.000 TL
7.200 TL

Örneğimizde Avukat Osman bey serbest meslek kazancı dolayısıyla her hal ve takdirde
yıllık beyanname verecek, ayrıca serbest meslek kazancı ile işyeri kira hasılatı toplamı
(240.000 + 7.200 = 247.200 TL) 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığından serbest meslek
kazancı dolayısıyla vermek zorunda olduğu beyannameye işyeri kira gelirini de dahil
edecektir.
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Örnek 5: Dilek hanımın 2019 yılında elde ettiği gelirler aşağıdaki gibidir.
Mesken Kira Hasılatı

18.000 TL

Birinci İşveren Ücret Geliri

60.000 TL

İkinci İşveren Ücret Geliri

36.000 TL

Gayrimenkul Satışından Doğan Değer Artış Kazancı

45.000 TL

Her ne kadar 2019 yılı bakımından gayrimenkul satışından elde edilen değer artış kazancının
14.800 TL’si Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesine göre gelir vergisinden
istisna olsa da, mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik
kıyaslamaya esas tutarın tespitinde bu tutarın tamamı dikkate alınacaktır. Buna göre elde
edilen gelir toplamının, (18.000 + 60.000 + 36.000 + 45.000 = 159.000 TL) 2019 yılı bakımından
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret
gelirleri için belirlenen tutarı (148.000 TL) aşması nedeniyle, 18.000 TL’lik konut kira geliri
bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.
Dilek hanımın, ikinci işverenden aldığı ücret, 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret
gelirleri beyan edilmeyecektir. Ancak ücretler dışında 2019 yılında konut olarak kiraya
verdiği dairesinden elde ettiği (18.000 x (1 – 0,15) =) 15.300 TL kira gelirinin tamamı ile
gayrimenkul satışından kaynaklı 45.000 TL değer artış kazancının istisna sonrası tutarı olan
(45.000 – 14.800=) 30.200 TL’yi beyana konu edecektir.
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Örnek 6: Erkan Bey 2019 takvim yılında Ankara’da market işletmekte olup, bu
faaliyetinden 24.000 TL ticari kazanç, bunun yanı sıra basit usulde vergiye tabi ticari
kazanç sahibine işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 2.000 TL kira hasılatı,
gerçek usulde vergiye tabi bir başka kişiye işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden
ise brüt 24.000 TL kira hasılatı elde etmiştir.
Erkan Bey'in ayrıca ticari faaliyeti dışında nakdi sermaye konu olan 11.10.2018 tarihinde
ihraç edilen Hazine bonosundan 420.000 TL brüt faiz geliri, BİST’e kayıtlı hisse senetlerinin
aracı kurum vasıtasıyla iktisabından 6 ay sonra satışından ise 210.000 TL alım-satım
kazancı oluşmuştur.
Ticari Kazanç

24.000 TL

İşyeri kira geliri (Stopaj öncesi Brüt)

12.000 TL

İşyeri kira geliri (Basit Usuldeki Mükelleften)

2.000 TL

Hazine Bonosu Faiz Geliri

420.000 TL

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı

210.000 TL
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Örneğimizde Erkan Bey ticari kazancı dolayısıyla her hal ve takdirde yıllık beyanname
verecektir. Diğer gelir unsurları değerlendirildiğinde ise;
 Hazine bonosundan elde ettiği faiz geliri %10 oranında, BİST’e kayıtlı hisse
senetlerinin aracı kurum vasıtasıyla iktisabından 6 ay sonra satışından elde edilen
210.000 TL alım-satım kazancı ise Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi hükmü
çerçevesinde %0 oranında da olsa tevkifata tabi bulunduğundan aynı maddede yer
alan düzenleme çerçevesinde tutarı ne olursa beyan dışı kalacaktır.
 Diğer taraftan basit usulde vergiye tabi ticari kazanç sahibine işyeri olarak kiraya
verilen gayrimenkulünden elde edilen 2.000 TL kira hasılatı tevkifata ve istisnaya tabi
bulunmadığından ve 2019 takvim yılı için belirlenen 2.200 TL’lik beyan sınırını
aşmadığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı
bendinin (d) alt bendi hükmü çerçevesinde beyan edilmeyecektir.
 Son olarak Erkan beyin ticari kazancı ile stopaja tabi tutulan işyeri kira hasılatının
toplamı olan (24.000 + 12.000 =) 36.000 TL, 40.000 TL’lik beyan sınırının altında
kaldığından Erkan Bey ticari kazanç nedeniyle vermek zorunda olduğu yıllık
beyannameye işyeri kira gelirini dahil etmeyecek, bir başka deyişle Erkan Bey’in 2019
takvim yılı gelir vergisi matrahı ticari kazanç tutarı olan 24.000 TL ile sınırlı kalacaktır.
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Örnek 7: Doktor Selim ASLAN, Özel Ankara Hastanesinde çalışmaktadır. Aynı zamanda
Çankaya’da bulunan muayenehanesinde de serbest meslek faaliyetini icra etmektedir.
2019 yılında elde etmiş olduğu gelirlerin yıllık gayri safi tutarları toplamı aşağıdaki gibidir.
Ücret Geliri (Tevkifata Tabi Tutulmuş)

Serbest Meslek Kazancı
Mevduat Faiz Geliri
(Türkiye’de Bulunan A Bankasından Elde Edilen)
Mevduat Faiz Geliri
(İsviçre’de Bulunan S Bankasından Elde Edilen)
Bireysel Emeklilik Firmasınca 3 yıl Ödenen Katkı Payı Sonrası
Sistemden Çıkılması Nedeniyle Ödenen Net Tutar
TOPLAM

360.000 TL

80.000 TL
280.000 TL
1.800 TL

16.200 TL
738.000 TL

AÇIKLAMALAR VE ÇÖZÜM:
Mükellef Selim ASLAN Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 inci maddesi gereği serbest meslek
kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır.
Elde edilen gelir unsurları tek tek irdelendiğinde beyannameye dâhil edilmeyecek kazanç
ve iratlar ise şunlardır:
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a) Mükellef ücret gelirinin tamamını tek işverenden elde etmiş ve bu tutarın tamamı tevkifata
tabi tutulmuştur. Bu durumda ücret geliri tutarına bakılmaksızın Gelir Vergisi Kanunun 86/1-b
maddesi gereğince verilecek beyannameye dâhil edilmeyecektir.
b) Mükellef tarafından Türkiye’de tam mükellef (A) Bankasından elde edilen mevduat faizleri
de Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesine göre tevkifata tabi olduğundan tutarı
ne olursa olsun beyan dışı kalacaktır.
c) Mükellef tarafından İsviçre’de bulunan (S) Bankasından elde edilen 1.800 TL tutarındaki
mevduat faiz geliri Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesine göre tevkifata tabi
tutulmadığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendinde 2019 yılı için belirlenen 2.200
TL’lik beyan sınırı aştığı takdirde beyan edilecek, ancak 1.800 TL bu tutarın altında
kaldığından verilecek beyannameye dahil edilmeyecektir.

d) Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/16-a bendi uyarınca, bireysel emeklilik sisteminden 10 yıldan
az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemeler menkul sermaye iradı olarak
belirlenmiş olup, aynı kanunun 94/16-a bendine göre de tevkifata tabidir. Ayrıca, GVK’nun
“Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86/1-a maddesine göre de, bu gelirler için tutarı ne
olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi
durumunda da beyannameye dahil edilmeyecektir.
Bu açıklamalara göre Selim ASLAN’ın 2019 yılında beyannameye dahil edilecek geliri, 80.000
TL tutarındaki serbest meslek kazancından ibaret olacaktır.
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Örnek 8: Avukat Ahmet beyin 2019 yılı içinde elde etmiş olduğu serbest meslek
kazancının yanı sıra tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri ile yine
tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır.

Serbest Meslek Kazancı
Birinci İşverenden Alınan Ücret
İkinci İşverenden Alınan Ücret
İşyeri Kira Hasılatı (Brüt)

144.000 TL
112.000 TL
38.000 TL
26.000 TL

Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname vermek
zorundadır.
Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri 40.000 TL’lik beyan
sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.
Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı olan 170.000 TL, 40.000 TL’lik
beyan sınırını aştığından, mükellef serbest meslek kazancı nedeniyle vermek zorunda
olduğu yıllık beyannameye işyeri kira gelirini de dahil edilecektir.
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ÖRNEK 9: Bilgisayar alım-satımı faaliyeti ile uğraşan Abdullah Beyin 2019 yılında bu
faaliyetinden 48.000 TL zararı doğmuş olup, bunun yanı sıra mükellefin tamamı tevkif
yoluyla vergilendirilmiş 60.000 TL işyeri, 12.000 TL ise mesken kira hasılatı bulunmaktadır.

Ticari Faaliyetten Doğan Zarar Zararı

48.000-TL

İşyeri Kira Hasılatı (Brüt)

60.000-TL

Mesken Kira Hasılatı

24.000-TL

Bu hüküm ve açıklamalara göre; 2019 yılında tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira hasılatının
brüt tutarı, tevkifat yoluyla vergilendirilmemiş konut kira gelir ve ticari faaliyete ait zararın
toplamı olan (60.000+24.000-48.000=) 36.000TL 2019 yılı için belirlenen beyan sınırı olan
40.000 TL'yi aşmaması nedeniyle işyeri kira gelirinin ticari faaliyet ve mesken kira geliri için
verilmesi zorunlu bulunan yıllık beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, yıllık beyannameye dahil edilmemiş işyeri kira gelirine ilişkin tevkif yoluyla
ödenmiş vergilerin beyanname üzerinden mahsubu ve iadesi de mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan 2019 yılı beyannamesinde ilişkin olarak; ticari kazanca ait zararın, tevkifata tabi
tutulmamış mesken kira gelirinden mahsubunun mümkün olduğu tabiidir.*

*İstanbul V.D. Başkanlığı'nın 26.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 88-1442 sayılı özelgesi
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ÖRNEK 10: Beyin cerrahı Seçkin Beyin 2019 yılı içerisinde açtığı muayehaneden, satın
aldığı tıbbi cihazların amortismanı ve diğer giderleri nedeniyle ilk yıl 80.000 TL zarar etmiş
olup, muayehanenin yanı sıra iki farklı özel hastanede yaptığı ameliyatlar nedeniyle elde
ettiği tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirleri ise aşağıdaki gibidir.

Serbest Meslek Faaliyet Zararı

80.000 TL

(X) Hastanesinden alınan ücret

124.000 TL

(Y) Hastanesinden alınan ücret

36.000 TL

Mükellef serbest meslek faaliyeti nedeniyle mutlaka yıllık beyanname verecektir. Diğer
taraftan 16 no’lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 3.2. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde;
birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi
olacağı mükellefçe serbestçe belirlenebilecektir.
Bu örnekte mükellef düşük ücret geliri elde ettiği (36.000TL) hastaneyi birinci işveren olarak
kabul ettiğinde ikinci işverenden alınan ücret geliri olan 124.000 TL, 40.000 TL’lik beyan
sınırını aştığından ücret gelirlerini de beyannameye dahil ederek, bu gelirlerinden serbest
meslek faaliyetinden doğan 80.000 TL zararı mahsup edebilecek, bu şekilde ücret
gelirlerinden yapılan stopajın önemli bir kısmını iade alabilecektir.
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DEĞERLİ KATILIMCILAR;
BU SEMİNERE İLİŞKİN SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞIM
SUNUMU VE 550 SAYFALIK GELİR VERGİSİ
BEYANNAME DÜZENLEME KILAVUZUNA

http://see.tesmer.org.tr
ADRESİNDEN ULAŞABİLİR VE İNDİREBİLİRSİNİZ.
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Yeminli Mali Müşavir
muratyildiz@yildizymm.com.tr
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GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİ VE BEYANI &
7194 SAYILI KANUNLA G.V.K.’DA YAPILAN DÜZENLEMELER
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