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Suriyeli Gönüllü Öğretmenlere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 
(06.05.2016 Tarih ve 69862 Sayılı Özelge)

Alman Hükümetinin Kurumunuza vermiş olduğu yetkiyle Türkiye’de acil yardım projeleri 
kapsamında malzeme ve hizmet alımları da dahil insani yardım projelerini yürüttüğünüz, Suriyeli 
öğrencilere kaliteli eğitim hizmetlerinin sağlanması hususunda Türkiye’de devlet tarafından 
sunulan eğitim hizmetlerine artan talebin yaratabileceği olumsuz etkileri hafifletmek adına 
ulusal düzeyde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın iş birliği içerisinde çalışmayı hedeflediğiniz, 
Devletçe belirlenen Geçici Eğitim Merkezlerinde sınıf öğretmenliği veya branş öğretmenliği 
görevini gönüllü bir şekilde icra edecek olan Suriyeli gönüllü öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı 
ile mutabakat halinde belirlenen tutarda (aylık net 900 TL) teşvik ödemesi yapılacağı ve Suriyeli 
gönüllü öğretmenlere yapılacak olan teşvik ödemelerinin, yapılan gönüllülük hizmeti karşılığında 
sunulan yardım olduğunun kararlaştırıldığı belirtilerek, bahsi geçen yardım niteliğindeki teşvik 
ödemelerinde vergi açısından dikkate alınması gereken hususların neler olduğu ve bu ödemelerin 
istisna olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün 
bildirilmesi istenilmiştir.

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi kurumların bünyesinde 
çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere istisna uygulanabilmesi için;

•	 Türkiye’ de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, 
bu kurumun da Türkiye’ de kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

•	 Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde 
olması,

•	 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurt 
dışı kazançlarından karşılanması,

•	 Ücretin döviz olarak ödenmesi,

•	 Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak 
kaydedilmemesi

şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

•	 Merkezi Almanya’da bulunan … Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu isimli kuruluşunuzun 
Türkiye’de kurulan irtibat bürosunun mükellefiyet durumunun bağlı olduğunuz vergi 
dairesi müdürlüğü tarafından tespit edilmesi,

•	 Yapılan tespit sonucunda kuruluşunuzun dar mükellef kurum olması ve Türkiye’ de kazanç 
elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,
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•	 Kuruluşunuz ile Suriyeli gönüllü öğretmenler arasında bir hizmet akdi olması veya bu 
kişilerin kuruluşunuzun emir ve talimatları doğrultusunda çalışması durumunda

Kurumunuz tarafından Suriyeli gönüllü öğretmenlere döviz olarak ödenecek ücretler, GVK’nın 
23/1-14. maddesinde sayılan diğer tüm şartları taşıması şartıyla gelir vergisinden istisna olup, 
söz konusu ücret ödemeleri üzerinden GVK’nın 94. maddesi  uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

Kurumunuzun kanuni ve iş merkezinin Türkiye’de bulunması veya GVK’nın 23/1-14. 
maddesinde sayılan diğer şartlardan birinin ihlali halinde anılan personelin elde edeceği ücretin 
gelir vergisinden istisna tutulması mümkün olmayacak ve söz konusu ücret ödemelerinin 
Türkiye’de vergilendirilmesi gerekecektir. 

Anılan durumda, Suriye’li gönüllü öğretmenlerin söz konusu faaliyeti bir işverene bağlı 
olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesaplarına devamlılık arz edecek 
şekilde ve mutad meslek olarak yapmaları halinde ilgili faaliyet serbest meslek faaliyeti 
olarak değerlendirilecek ve buradan elde edilen kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi  
verilecektir. 

Faaliyetin devamlılık arz etmeyecek şekilde ve mutad meslek haline getirilmeden gönüllülük 
esasına dayalı olarak yapılması durumunda ise elde edilecek gelir arızi serbest meslek 
kazancı olarak değerlendirilecek ve Kanunun 82. maddesine göre bir takvim yılında elde edilen 
gelirin toplamının (2016 yılı gelirleri için) 24.000 TL’yi aşmaması halinde yıllık beyanname 
verilmeyecek, bu tutarın aşılması halinde ise gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi 
gerekli olacaktır.
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Gerçek Usulde Mükellefin İşi Terk Edip Tekrar İşe Başlaması Halinde Basit 
Usul Mükellefiyeti Tesis Edilebilir mi ? (06.05.2016 Tarih ve 48 Sayılı Özelge)

30.11.2014 tarihinde gerçek usulde mükellef iken işinizi terk ettiğinizi, 24.02.2016 tarihi itibariyle 
dolmuşçuluk faaliyetine başlamanız halinde basit usul mükellefiyet kaydının açılıp açılamayacağı, 
gerçek usulde faaliyete başlamanız durumunda hangi tarihten itibaren basit usulde mükellefiyet 
kaydınızın açılacağı ve ikinci bir araç almanız halinde mükellefiyetinizin basit usul olarak devam 
edip etmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
Gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinizi 30.11.2014 tarihinde terk edip, 24.02.2016 
tarihinde yeniden gerçek usulde mükellefiyet kaydınızın yapılması nedeniyle, işe başladığınız 
kıst dönemde (24.02.2016 – 31.12.2016) ve takip eden dönemde elde ettiğiniz alış, satış ve/
veya hasılat tutarlarınızın GVK’nın 48. maddesinde yer alan ilgili yıl hadlerinin altında olması 
ve diğer şartları da topluca taşımanız ve bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 2018 yılı Ocak 
ayı içerisinde yazılı olarak başvurmanız halinde, 01.01.2018 tarihinden itibaren basit usule 
geçmeniz mümkün bulunmaktadır.
 
Basit usulde gelir vergisi mükellefi iken ikinci bir ticari araç almanız ve iki araçla ticari 
faaliyette bulunmanız halinde ise gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmekte olup, gerçek 
usulde vergilendirilmeye başlama tarihinin ise ikinci bir araçla ticari faaliyette bulunulduğu 
hususunun nezdinizde düzenlenecek tutanakla tespit edildiği tarihi takip eden takvim yılı 
başından itibaren başlayacağı tabiidir.
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Derneğe Ait Öğrenci Yurdunun İnşaatında Çalışacak Olan İşçilere Ödenecek 
Ücretlerden Tevkifat Yapılacak mıdır? (06.05.2016 Tarih ve 49 Sayılı Özelge)

Derneğiniz tarafından dernek amacı doğrultusunda kullanmak üzere sahibi bulunduğunuz arsa 
üzerine “Öğrenci Yurdu İnşaatı” yapacağınızı ve yurt inşaatında işçi çalıştıracağınız belirtilerek, 
çalıştıracağınız işçiler için vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir.
Derneğiniz tarafından yapılacak öğrenci yurdu inşaatının tamamlanarak faaliyete geçmesiyle 
verilecek yurt hizmetinin bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirilmesi halinde, bu faaliyetiniz 
nedeniyle derneğe bağlı iktisadi işletme oluşmayacaktır. 

Ancak, bu faaliyetinizin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilenlerden 
doğrudan ya da dolaylı olarak tahsil edilmesi veya bu hizmetler için bağış adı altında dahi olsa 
bir bedel alınması durumunda ise derneğe bağlı iktisadi işletme oluşacağından, oluşan iktisadi 
işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinizin tesis edilmesi ve mükellefiyetinize ait 
sorumluluklarınızın yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, GVK’nın 94. ve KVK’nın 15. maddesinde tevkifat yapma yükümlülüğü bulunan kişi 
ve kurumlar arasında dernekler ve derneklerin iktisadi işletmeleri de sayıldığından, dernekler 
ile derneklerin iktisadi işletmelerinin bu maddeler uyarınca nakden veya hesaben yapacakları 
ödemeler üzerinden yapmış oldukları tevkifatların muhtasar beyanname ile beyan edilerek 
bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
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Temlikname ile Gayri Menkul Sermaye İradı Mükellefiyetinin Devredilmesi 
Mümkün müdür?  (09.05.2016 Tarih ve 11 Sayılı Özelge)

Gayrimenkul sermaye iradı gelirinizden dolayı mükellef olduğunuzu, kira gelirinizi temlikname 
ile kızınıza devrederek mükellefiyetinizin sona erdirilmesi için bağlı olduğunuz Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne başvurduğunuzu, tapu kaydının kendi adınıza kayıtlı olmasından dolayı talebinizin 
reddedildiğini, kiracılarınıza da kiralarınızı temlikname vermiş olduğunuz kızınızın banka 
hesabına yatırmaları konusunda talimat verdiğinizi belirterek gayrimenkul sermaye iradı 
yönünden kızınız adına mükellefiyet tesis edilmesi hususunda görüş talep edilmektedir.

Tapuda adınıza kayıtlı olan gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gayrimenkul 
sermaye iradının tarafınızca verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi 
gerekmekte olup, kiralama işlemine konu gayrimenkulünüzden elde etmekte olduğunuz kira 
gelirinizi temlikname ile kızınıza devretmiş olmanızın, mükellefiyet durumunuza bir etkisi 
bulunmadığından, gayrimenkul sermaye iradı yönünden adınıza tesis edilen mükellefiyetin 
devam ettirilmesi gerekmektedir.
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Basit Usulün Tespitinde Dikkate Alınan İş Hasılatı KDV Hariç Tutar mıdır? 
(09.05.2016 Tarih ve 53 Sayılı Özelge)

2015 yılı hasılatınızın Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan tutarlarla 
karşılaştırılmasında, gayri safi iş hasılatınızın KDV hariç tutarının dikkate alınması 
gerekmektedir.
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İşbaşı Eğitim Programında Çalışan Personele İşkur Tarafından Yapılan 
Ödemeye İlave Olarak Ödenen Tutar Serbest Meslek Kazancından İndirilebilir 
mi? (09.05.2016 Tarih ve 42 Sayılı Özelge)

Noterlik faaliyeti dolayasıyla serbest meslek mükellefi olduğunuz, personelinizin Türkiye İş 
Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programından faydalandığı, İŞKUR tarafından 
yapılan ödemeye ilave olarak personelinize 200 - 250 TL arası ücret ödediğiniz belirtilerek, 
yapmış olduğunuz bu ödemenin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1-11. maddesi kapsamında vergi 
matrahından indirip indiremeyeceği konusunda görüş talep edilmiştir. 

GVK’da safi kazancın tespitinde indirilebilecek giderler her gelir unsuru için ayrı ayrı belirlenmiş 
olup, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalanan 
personele, programı yürüten işverenlerce yapılan ödemeler sadece ticari kazancın tespitinde 
indirim olarak dikkate alınmaktadır. Buna göre, serbest meslek kazancının tespitinde GVK’nın 
40. maddesinde yazılı indirimlerden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak, Türkiye İş Kurumu’nun “İşbaşı Eğitim Programı”na katılan personele tarafınızca 
yapılan ödemelerin ücret olarak kabul edilerek, GVK’nın  61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre 
vergilendirilmesi kaydıyla, aynı Kanunun 68/1-1. maddesi kapsamında gider olarak indirim 
konusu yapılabilecektir.
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Kongreye Katılım Nedeniyle Seyahat Acentesine Ödenen Tutarlar, Eğitim 
Gideri Olarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilen Kira Gelirinden 
İndirilebilir mi? (09.05.2016 Tarih ve 53629 Sayılı Özelge)

... Tur Seyahat Acentesi tarafından düzenlenen ve proje yönetimi ile ilgili olarak 2015 yılında 
katılmış olduğunuz kongreye ilişkin olarak ödemiş olduğunuz tutarın gelir vergisi beyanınızdan 
indirilip indirilemeyeceği konusunda görüş talep edilmiştir.

... Tur Seyahat Acentesi tarafından düzenlenen ve proje yönetimi ile ilgili olarak 2015 yılında 
katılmış olduğunuz kongreye ilişkin olarak ödemiş olduğunuz tutarın eğitim gideri olarak 
değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup, söz konusu giderin gelir vergisi beyanınızdan 
indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
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Çiftçilerden Kavak Ağacı Satın Alınması İşleminde Çiftçi Belgesi Aranması 
Gerekir mi? (09.05.2016 Tarih ve 31 Sayılı Özelge)

Vergi mükellefi olmayan çiftçilerin tarlasındaki kavak ağaçlarını dikili olarak satın aldığınızı, 
kavak ağaçlarının satın alınması esnasında kavak ağacı sahibi kişilerle sözleşme düzenleyerek 
müstahsil makbuzu imzalattığınızı, ayrıca kavak ağaçlarını satın aldığınız kişilerin kimlik 
fotokopisini ve muhtar ilmühaberini de sözleşmeyle birlikte dosyalayarak sakladığınızı 
belirtilerek, söz konusu işlemlerin geçerli olabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu açısından ziraat 
odasının çiftçi belgesinin gerekli olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir.
 
Tarlasındaki kavak ağaçlarını dikili olarak satın aldığınız çiftçinin GVK’nın 54. maddesinde 
yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşmaması veya bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir 
motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olmaması halinde, çiftçinin 
bu faaliyeti dolayısıyla mükellefiyet tesis ettirmesine ve beyanname vermesine gerek 
bulunmamaktadır.

Şirketinizce vergi mükellefi olmayan çiftçilerden kavak ağaçlarının satın alınması esnasında, 
GVK’nın 94/1-11-b maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması ve çiftçi adına firmanızca 
müstahsil makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu Kanunda müstahsil makbuzunun geçerli bir belge olarak kabul 
edilebilmesi için Ziraat Odası’ndan çiftçi belgesi alınması gerektiğine ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır.
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4/C’li Olarak Çalıştırılan Personele Mahkeme Kararına İstinaden 375 Sayılı 
KHK’nın Ek-9. Maddesine Göre Yapılacak Ek Ödemeden Gelir Vergisi Kesintisi 
Yapılacak mıdır? (09.05.2016 Tarih ve 26 Sayılı Özelge)

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personele ödenen ek ödemeyle ilgili 
olarak kendi kanuni dayanağında herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından ve GVK’nın 23 
ve müteakip maddelerinde herhangi bir istisna hükmü yer almadığından, söz konusu personele 
yapılan ek ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94 ve 103. maddeleri gereğince vergiye 
tabi tutulması gerekmektedir.
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Pazar Yerlerinden Kiralanan Stantlar İçin Yapılan Stant Yeri Kira Bedeli ve 
Genel Giderler Katkı Payı Ödemelerinin Bankadan Tevsiki Zorunlu mudur? 
(10.05.2016 Tarih ve 38 Sayılı Özelge)

Pazar yerlerinden kiraladığınız standların işyeri sayılması ve adınıza düzenlenen faturada işin 
cinsinin stand kirası ve genel giderler katkı payı olması nedeniyle, miktarına bakılmaksızın, 
kira ödemelerinin, banka, benzeri finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.
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Kırsal Kalkınma Destek Programı Kapsamında Alınan Hibe İçin Ödemeyi Yapan 
Kurumlarca Tevkifat Yapılması Gerekir mi? (10.05.2016 Tarih ve 73882 Sayılı 
Özelge) 

Tarımsal faaliyetinizde kullanmak üzere yapmış olduğunuz soğuk hava deposu projesi için 
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
almış olduğunuz hibe desteğinden Ziraat Bankasınca %4 oranında tarımsal destekleme ödemesi 
gelir vergisi tevkifatı yapıldığı belirtilerek, söz konusu tevkifatın yapılıp yapılmayacağı hususu 
hakkında bilgi talep edilmiştir.

Tarımsal faaliyetinizde kullanmak üzere yapmış olduğunuz soğuk hava deposu projesi 
için “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde almış olduğunuz hibe 
desteği ödemesinin GVK’nın 56/1-1 maddesi kapsamında zirai hasılat sayılması ve aynı 
Kanunun 94/1-11-b-ii maddesi kapsamında ödeme türüne göre belirlenen %4 oranı üzerinden 
gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.
 
Öte yandan, gerçek usule tabi olmayıp hasılatlarınız üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle 
vergilendirilmeniz halinde kesilen bu verginin nihai vergi olması nedeniyle beyanname 
vermeyeceğiniz açık olup, zirai kazancınızın gerçek usulde vergilendirilmesi halinde ise, söz 
konusu hibe ödemelerinin GVK’nın 56. maddesi mucibince hasılat olarak değerlendirilerek, 
verilecek yıllık gelir vergisi beyannamenize dahil edilmesi ve yapılan vergi tevkifatının yıllık 
beyannameniz üzerinde hesaplanan vergilerden mahsup edilmesi mümkün olacaktır.
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Tereke Mümessilinin Terekeye Ait Kira Gelirleri İçin Vereceği Gayrimenkul 
Sermaye İradı Beyannamesinde, Mesken Kira Gelirlerine İlişkin İstisna Nasıl 
Uygulanacaktır? (11.05.2016 Tarih ve 271 Sayılı Özelge) 

Muris ... terekesine ait kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olarak, adı geçenin ölüm tarihinden 
mirasın paylaştırılmasına kadar olan dönemlere ait gelirlerin, vergi sorumlusu sıfatıyla 
tarafınızca beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ancak, terekenin paylaşıldığı tarihten 
itibaren gayrimenkul sermaye iradı elde eden mirasçılar tarafından vergisel yükümlülükler 
yerine getirilecektir.

Öte yandan, gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyeti ... terekesi adına tesis edileceğinden, 
GVK’nın 21. maddesinde yer alan istisna hükmü uygulamasından her bir varisin ayrı ayrı 
yararlanması mümkün bulunmamakta olup, mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna 
sadece tereke temsilciliği adına uygulanacaktır.

Diğer taraftan, terekeye dahil olan işyerinin GVK’nın 94. maddesine göre tevkifat yapma 
mecburiyetinde olanlara kiraya verilmesi halinde, elde edilen kira gelirinin brüt tutarının 
GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin II. gelir diliminde yer alan tutarı (2015 yılı için 29.000 
TL’yi) aşması halinde beyana dahil edilmesi gerekmektedir. Beyanname verme sınırı olan 
29.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile 
mesken kira gelirlerinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmının yanında beyana 
tabi başkaca gelirin olup olmadığı hususu da dikkate alınacaktır.
 
Bahse konu işyerinin, anılan Kanunun 94. maddesine göre tevkifat yapma mecburiyeti 
olmayanlara kiraya verilmesi halinde ise (basit usulde vergilendirilenlere kiraya verilmesi 
gibi), elde edilen kira gelirin yıllık brüt tutarının anılan Kanunun 86/1-d maddesinde yer alan 
tutarı (2015 yılı için 1.500 TL’yi) aşması halinde beyana dahil edilmesi gerekecektir.
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Gayrimenkul Sermaye İradı Gelirinden Düşülecek İktisap Bedelinin %5’i 
Tutarındaki İndirimin Hesabında Hangi Tarih İktisap Tarihi Olarak Kabul 
Edilecektir? (12.05.2016 Tarih ve 56905 Sayılı Özelge) 

2008 yılında fiilen kullanımınıza bırakıldığı anlaşılan gayrimenkul yönünden, 2008 yılının iktisap 
tarihi olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, gayrimenkulü konut olarak kiraya vermeniz 
ve gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde safi tutarın tespiti için gerçek gider usulünü 
seçmeniz halinde, istisna edilen gayrisafi hasılata isabet eden kısım hariç olmak üzere, söz 
konusu gayrimenkulün iktisap bedelinin %5’ini, iktisap tarihinden itibaren beş yıl süre ile 
indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kayıtlarımızın tetkikinden, iktisap bedelinin %5’i oranındaki indirimden, gerçek gider 
yöntemi seçilmek suretiyle, iktisap tarihinden (2008 takvim yılından) itibaren beş yıllık süre 
içerisinde faydalanmadığınız anlaşıldığından, 2015 takvim yılına ilişkin olarak gayrimenkul 
sermaye iradı yönünden vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesinde, kira geliri elde 
ettiğiniz gayrimenkulün iktisap bedelinin %5’inin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
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Borsa Kotasyon Listesine Dahil Edilen Tomruk ve Kereste Alım Satımlarının 
Tescili Esnasında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerekir mi? (12.05.2016 
Tarih ve 56895 Sayılı Özelge) 

Alım bedelleri gelir vergisi tevkifatına tabi olmayan tomruk ve kerestenin, çiftçiler dışında 
kalan kimselerden satın alınması işleminin ticaret borsalarınca tescilinde, gelir vergisi tevkifatı 
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, tevkifata tabi olmadığı belirtilen söz konusu ürünlerin çiftçilerden satın alınması 
halinde (bu alım-satım işlemi borsada tescil edilmiş olsa dahi), ürün bedelleri üzerinden gelir 
vergisi tevkifatı yapılacaktır.
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LPG Bakım ve Onarım Faaliyeti Basit Usulde Vergilendirilebilir mi? (10.05.2016 
Tarih ve 267 Sayılı Özelge)

Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim 
yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, 
bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten 
veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren 
gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47. maddede 
yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48. maddede yazılı 
hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim 
yılından başlayarak basit usule geçebilirler. 

Motorlu kara taşıtlarında bulunan LPG sistemlerinin  tamir ve bakımı faaliyetini sadece işçilik 
vererek yapmanız şartıyla, 95/6430 sayılı (basit usulde vergilendirilmesi mümkün olmayan işleri 
içeren) Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, basit usule tabi 
olmanın genel ve özel şartlarını da topluca taşımanız ve süresi içinde bağlı bulunduğunuz vergi 
dairesine yazılı olarak başvurmanız kaydıyla, basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız 
mümkün bulunmaktadır. Ancak, motorlu kara taşıtlarında bulunan LPG sistemlerinin  tamir 
ve bakımı faaliyetini işçilik ve yedek parça da dahil  vererek yapmanız halinde ise faaliyetiniz 
söz konusu BKK kapsamında değerlendirileceğinden basit usulden faydalanmanız mümkün 
bulunmamaktadır.
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Yabancı Kurumdan Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi ve Beyanı 
(10.05.2016 Tarih ve 269 Sayılı Özelge) 

Türkiye’de kanuni ve iş merkezi bulunmayan Hollanda mukimi  “…” ünvanlı firmanın Ülkemizde 
yatırım fırsatı olup olmadığını belirlemek üzere danışmanlığını yapacağınız, hükümleri 
14.12.2015 tarihinden geçerli olacak sözleşme uyarınca adınıza Euro üzerinden ödenecek ücret 
ödemelerinin ilkinin 15.01.2016 tarihinde gerçekleştirileceği, anılan firmanın Türkiye’de satış 
yapması durumunda tarafınıza ayrıca ücret ödemesi yapılacağı belirtilerek, söz konusu ücret 
ödemelerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 üncü maddesinde belirtilen ücret istisnası 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, istisna hükmünden faydalanamamanız 
halinde ilk ödemesi 15.01.2016 tarihinde gerçekleştirilecek ücret gelirini hangi yılın gelir vergisi 
beyannamesiyle beyan etmeniz gerektiği ile Ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceğiniz 
“Yurt dışı hizmet borçlanma primi”ni yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp 
yapamayacağınız hususlarında bilgi talep edilmiştir.

GVK’nın 23/14. maddesinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete 
tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği 
kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hüküm 
altına alınmıştır.

09.02.1986 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 147 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne 
göre, istisna hükmünün uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

•	 İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların, Türkiye’de herhangi bir kanuni 
merkezinin veya iş merkezinin bulunmaması gerekir. Türkiye’de kanuni veya iş merkezi 
olmayan kurumların ise tam mükellef oldukları devlette hangi statüyü taşıdıkları, tüzel 
kişiliklerinin bulunup bulunmadığı, herhangi bir iktisadi işletmelerinin varlığı ya da yokluğu 
önem taşımayacaktır.

•	 Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin işveren sıfatıyla bağlı olduğu dar mükellef 
kurum, söz konusu kişiye döviz olarak ödediği ücretleri, doğrudan doğruya yurt dışında 
elde ettiği gelirinden ayırıp vermeli, hiçbir zaman için Türkiye’de elde ettiği kazanç 
ile ilgilendirmemelidir. Bu çerçevede hizmet erbabının Türkiye’de tam mükellef veya 
dar mükellef statüsünü taşıması hiçbir önem taşımayacaktır. Ödeme, yurt dışında 
elde edilen gelir üzerinden yapılacağı için, Türkiye’deki faaliyetler nedeniyle bu 
ücretler GVK’nın 40. maddesi hükmüne göre gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

Buna göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların 
bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere bu istisnanın uygulanabilmesi için;

•	 Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı bulunduğu işverenin dar mükellef kurum 
olması, bu kurumun da Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek mahiyette faaliyette 
bulunmaması,
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•	 Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde 
olması

•	 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapacağı ödemenin bu kurumun yurtdışı 
kazançlarından karşılanması,

•	 Ücretin döviz olarak ödenmesi,

•	 Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi

şartlarını bir arada taşıması gerekmektedir.

Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş 
bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen 
borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait 
ücretin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesi gerekir. Dar mükellef kuruma bağlı 
olarak çalışmanız karşılığında kurumun doğrudan doğruya yurt dışından elde ettiği kazanç 
üzerinden tarafınıza döviz olarak ödediği ücretin, yukarıdaki şartların da sağlanması halinde 
gelir vergisinden müstesna tutulması mümkündür.

Yürüttüğünüz faaliyet sonucu sözleşme süresince anılan kurumun Ülkemizde satış anlaşması 
yapması durumunda ücretiniz dışında adınıza ödeme yapılması halinde; anılan kurumun 
Türkiye’de kazanç elde edecek mahiyette faaliyette bulunduğunun kabulü gerektiğinden, 
söz konusu ücret istisnasından faydalanmanız mümkün bulunmamakta olup, 2016 yılı Ocak 
ayından itibaren elde edeceğiniz ücret gelirinizi 2017 yılı Mart ayında yıllık gelir vergisi 
beyannamesi ile beyan etmeniz gerekecektir.

Söz konusu ücret gelirinizin yıllık gelir vergisi ile beyanının gerekmesi durumunda, 3201 
sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanması kapsamında SGK’ya ödeyeceğiniz primleri, 
ücretlerinizin vergiye tabi tutarından indirim konusu yapabileceğiniz tabiidir.
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Seyyar Olarak veya İkamet Adresinde Yürütülen Saç ve Cilt Bakımı Faaliyetinin 
Yanında Kira Geliri Elde Edilmesinin Basit Usulde Vergilendirmeye Etkisi Var 
mıdır? (10.05.2016 Tarih ve 270 Sayılı Özelge)

Seyyar olarak veya ikamet adresinde saç ve cilt bakımı faaliyeti dolayısıyla basit usulde 
vergilendirilmek istendiği, söz konusu faaliyetin yanında kira gelirinin de bulunulması 
durumunda, kira gelirinin basit usulde vergilendirmeye etkisinin olup olmayacağı hakkında 
görüş talep edilmiştir.

Emtia alım satımı yapmamanız ve  GVK’nın 47 ve 48. maddelerinde yazılı şartları topluca 
taşımanız kaydıyla, seyyar olarak veya ikamet adresinizde yürüteceğiniz saç ve cilt bakımı 
faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmakta 
olup, kira gelirinizin basit usulden yararlanmanıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.



Başa Dön

Ölüm Teminatlı Prim İadeli Hayat Sigortası İçin Yatırılan Primler, Serbest 
Meslek Kazancından İndirilebilir mi? (11.05.2016 Tarih ve 67 Sayılı Özelge) 

Mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu ve kendiniz için ölüm teminatlı prim iadeli hayat 
sigortası yaptırdığınızı belirterek, sigorta poliçelerine yatırdığınız paranın ne kadarının vergi 
indirimine konu edilebileceği hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.
 
Kendi adınıza yaptırdığınız ölüm teminatlı prim iadeli hayat sigortası için ödemiş olduğunuz 
primlerin tamamının serbest meslek kazancı olarak beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık 
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla gelir vergisi matrahından indirim 
konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Adi Ortaklığın Limited Şirkete Dönüşmesi Durumunda, Muhtasar Beyannamenin 
Hangi Tarihten İtibaren Yeni Şirket Adına Verilmesi Gerekir? (11.05.2016 Tarih 
ve 12 Sayılı Özelge) 

Adi Ortaklık olarak faaliyete başlandığı, 27.07.2015 tarihinde …  Limited Şirketi olarak nev’i 
değişikliği yapıldığı, anılan şirketin … Belediyesi … ilçesinde devam etmekte olan hizmet işi ile 
ilgili olarak nev’i değişikliği sonrasında 31.07.2015 tarihinde düzenlenen hakediş faturasının söz 
konusu limited şirket adına düzenlendiği ifade edilerek, gelir vergisi kesintilerine ilişkin olarak 
daha önce adi ortaklık adına düzenlenen muhtasar beyannamelerin, nev’i değişikliği sonrasında 
limited şirket adına mı, adi ortaklık adına mı düzenleneceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

… Adi Ortaklığı olarak faaliyet gösteren adi ortaklığınızın 27.07.2015 tarihinde tescil edilerek … 
Limited Şirketi’ne dönüşmesi nedeniyle, 27.07.2015 tarihine kadar ödenen tutarlar üzerinden  
yapılan tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin adi ortaklık adına, 
söz konusu tarihten itibaren yapılan ödemelerle ilgili tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken 
muhtasar beyannamelerin ise şirketiniz adına verilmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Dar Mükellef Kurumdan Elde Edilen Bağımsız Çalışan (Freelancer) Gelirinin 
Vergilendirilmesi (12.05.2016 Tarih ve 56888 Sayılı Özelge) 

i. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

Hong Kong mukimi … Ltd. nin belirlemiş olduğu görev tanımı doğrultusunda “bağımsız çalışan 
(freelancer) iş sözleşmesi” yaparak ifa edeceğiniz hizmet karşılığında elde edilen kazancın 
serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, yurt dışından elde edilen 
ve tevkifata tabi tutulmamış bahse konu gelirin GVK’nın 85. maddesinde yer alan hüküm 
gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

ii. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

Özelge talep formunuzda, bağımsız çalışan (freelancer) sözleşmesi yaparak Hong Kong mukimi, 
Türkiye’de faaliyeti bulunmayan … Ltd. ile hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışacağınız 
belirtilse de özelge talep formu eki sözleşmenin tetkikinden, adı geçen Şirketten bağımsız 
olarak faaliyetlerinizi yürüteceğiniz, her ne kadar aylık ücret belirlenmiş olsa da hizmet 
sağlanmadığı takdirde tarafınıza herhangi bir ödeme yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, ilmi, mesleki bilgi ve ihtisasa dayanarak işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk 
altında, bağımsız çalışan olarak kendi nam ve hesabınıza gerçekleştireceğiniz danışmanlık 
hizmeti serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilecektir. 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tarafınızdan yurt dışında mukim … Ltd.’nin yurt 
dışındaki faaliyetlerine yönelik verilen danışmanlık hizmeti, hizmet ihracı kapsamında 
değerlendirilecek ve bu işlem KDV Kanunu’nun 11 ve 12. maddeleri uyarınca KDV den istisna 
tutulacaktır. 

Vermiş olduğunuz danışmanlık hizmetinin yurt dışında mukim … Ltd.’nin Türkiye’de yürüteceği 
faaliyetlerine yönelik olması durumunda ise bu hizmet KDV Kanunu’nun 1/1. maddesi hükmü 
uyarınca KDV ye tabi olacaktır.

iii. Vergi Usul Kanunu Yönünden

Bu faaliyetten elde edilen gelirin serbest meslek faaliyeti olarak vergilendirilmesi nedeniyle 
serbest meslek kazanç defteri tutmanız ve mesleki faaliyetinize ilişkin her türlü tahsilatınız 
için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir.



Başa Dön

Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarının Türkiye’de Vergilendirilmesi 
(12.05.2016 Tarih ve 56525 Sayılı Özelge) 

… da tek hissedarlı olarak kurduğunuz şirketinizin, yurt dışında faaliyet gösteren firmaların 
gemilerine yük taşıma konusunda aracılık işi yaptığı, şirketinizin ilgili ülkede vergilendirildiği; 
vermiş olduğunuz hizmet dolayısıyla yurt dışında iş yaptığınız firma tarafından şirketinize 
yapılacak olan ödemeleri firmanız adına ya da şahsınız hesabına Türkiye’ye getirmek istediğinizi 
belirterek, Türkiye’de vergisel sorumluluklarınızın ne olacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Türkiye’de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan yurt 
dışından elde edilen menkul sermaye iratlarının (faiz, kâr payı vb.) tamamının, GVK’nın 86. 
maddesi gereği 1.500 TL’yi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan 
edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 123. maddesine göre, tam mükelleflerin yabancı 
memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, 
Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara 
isabet eden kısmından indirilmesi mümkün olup indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı 
memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, 
fazla olan tutar indirim konusu yapılamayacaktır. 

Vergi indiriminin yapılabilmesi için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden 
alınan şahsi bir vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan 
alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini 
koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik 
edilmesi şarttır.

Marshall Adaları’nda mukim şirketinizin uluslararası taşımacılığa aracılık faaliyetinin Türkiye 
sınırları dışında gerçekleşmesi halinde, bu faaliyetten elde edilen kurum kazancı Türkiye’de 
elde edilmediğinden Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, şirketinizce kar dağıtımı yapılması halinde, kurum kazancından kar payı 
olarak tarafınıza ödenen tutarların yurt dışından elde edilen menkul sermaye iradı olarak 
değerlendirilmesi ve ödenen kar payının brüt tutarının 2015 yılı için 1.500 TL’yi aşması 
halinde söz konusu gelirinizi yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir. 
Söz konusu gelirle ilgili olarak anılan ülkede ödemiş olduğunuz vergilerin ise, beyanname 
üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından, yukarıda bahsi geçen açıklamalar çerçevesinde 
indirilmesi mümkün olabilecektir.



Başa Dön

Adi Ortaklık Tarafından Sürdürülen Serbest Meslek Faaliyeti ile Ticari Faaliyetin 
Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır? (13.05.2016 Tarih ve 58275 
Sayılı Özelge)

İki gerçek kişi birleşerek adi ortaklık kurduğunuz, tehlikeli madde ve güvenlik danışmanlığı 
faaliyetiyle uğraştığınız, aynı zamanda bu adi ortaklık üzerinden reklam ve organizasyon acentesi 
kurup ticaret yapacağınız belirtilerek, yapılacak faaliyetler nedeniyle serbest meslek kazancı 
olarak mı ticari kazanç olarak mı vergilendirileceğiniz, serbest meslek sayılması halinde serbest 
meslek makbuzunun ortaklık adına mı bastırılacağı, ortaklık adına serbest meslek makbuzu 
düzenlenmesi halinde yapılan tevkifatın nasıl mahsup edileceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

i. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi ortaklıklarda, ortaklar bu işleri dolayısıyla serbest 
meslek erbabı sayılmakta olup, tehlikeli madde ve güvenlik danışmanlığı faaliyetinin adi 
ortaklık halinde sürdürülmesi durumunda elde edilecek kazanç serbest meslek kazancı 
olacaktır. Adi ortaklık adına yapılan gelir vergisi tevkifatları adi ortaklığın ortakları tarafından 
hisseleri oranında gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Ayrıca, adi ortaklık olarak yapılacak reklam ve organizasyon faaliyeti nedeniyle elde edilecek 
kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

ii. Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi ortaklıklarda, ortaklar bu işleri dolayısıyla serbest 
meslek erbabı sayılmaktadır. Bu nedenle, serbest meslek faaliyetinin adi ortaklık olarak 
sürdürülmesi halinde, mesleki faaliyetlerinize ilişkin her türlü tahsilat için, ortaklık adına 
anlaşmalı matbaalara bastıracağınız ya da notere tasdik ettireceğiniz serbest meslek 
makbuzunun tanzim edilmesi gerekmektedir.

Ticari kazanç kapsamında yapılan reklam ve organizasyon faaliyetleri nedeniyle, adi ortaklık 
adına fatura bastırılması ve bu faaliyetler kapsamında yapılan mal teslimleri ve/veya hizmet 
ifaları için teslim ve/veya ifa tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde fatura düzenlenmesi 
gerekmektedir.



Başa Dön

İrtibat Bürosuna Yurt Dışından Döviz Olarak Yapılan Ödemelerin TL Olarak 
Ödenip Ödenmeyeceği ile Çalışanların Yaptığı Konaklama vb. Harcamaların 
Belgelendirilmesi (13.05.2016 Tarih ve 58279 Sayılı Özelge) 

Kenya’da mukim bir şirketin Türkiye’de irtibat bürosu olarak faaliyet gösterdiği, çalışanlarına 
şirket merkezinden gelen dövizler ile ücretlerinin ödendiği, söz konusu ücret ödemelerinin TL 
olarak ödenmesinin mümkün olup olmadığı ile şirket merkezinin aktardığı dövizlerden TL’ye 
çevrilerek çalışanlarına yol, yemek, barınma ücreti adı altında yapılan ödemelerin de  Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi kapsamında olup olmadığı ile söz konusu ödemelerin belgesiz 
olması durumunda nasıl bir yol izleneceği hususunda bilgi talep edilmiştir. 

Kenya’da mukim şirketin irtibat bürosunda çalışanlara, kurumun doğrudan doğruya yurt 
dışından elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücret, 147 seri no.lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği’nde yazılı şartların bir arada sağlanması halinde istisna kapsamı içinde 
değerlendirilecektir.

Ayrıca, yurt dışından döviz olarak ödenen ücretin, irtibat büronuz tarafından çalışanlarınıza yol, 
yemek, barınma ücreti adı altında nakdi yardımlar yapılması durumunda söz konusu nakdi 
yardımlar ücret olarak değerlendirilecek olup, bu ödemeler de GVK’nın 23/14. maddesine 
göre gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Diğer taraftan, istisnanın uygulanabilmesi için söz konusu ücretin irtibat bürolarında 
çalışanlara döviz olarak veya yurt dışından gelen paraların yetkili bankalarda bozdurulmak 
suretiyle Türk parası olarak Türkiye’de ücretliye ödenmesi ve döviz bozdurulması ile ilgili 
belgelerin ücret bordrolarına eklenmesi gerekmektedir.

Ancak, irtibat büroları GVK’nın 94/1. maddesinde sayılan sair kurumlar kapsamında 
olduğundan, bu madde kapsamında nakden veya hesaben yapacağı istisna kapsamında 
olmayan ücret ödemeleri dahil diğer ödemelerden tevkifat yapılması gerektiği tabiidir.



Başa Dön

Forward ve Opsiyon Sözleşmesi Kapsamında Aracılık  Faaliyetinde Bulunulması 
Durumunda Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi 
Gereğince Stopaj Yapılmalı mıdır? (13.05.2016 Tarih Ve 57213 Sayılı Özelge)

Türkiye’de sermaye piyasası aracılık faaliyetleri gerçekleştiren tam mükellef sermaye 
Şirketinizce, tam mükellef gerçek kişi ve kurum müşterilerinizin elektronik platform vasıtasıyla 
döviz cinsinden yaptıkları opsiyon/forward işlemlerine aracılık etmeyi planladığınız ve söz 
konusu aracılık faaliyetine ilişkin olarak … mukimi olan ortağınız … Bank’tan komisyon geliri elde 
edeceğiniz belirtilerek, tam mükellef gerçek kişi ve kurumsal yatırıcımlar tarafından tezgah üstü 
piyasalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler üzerinden 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı 
hususunda bilgi talep edilmiştir.

.… Bank’ın taraf olduğu tezgah üstü piyasalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden karşı tarafça elde edilen gelirler, söz konusu tarafın tam mükellef kurum 
olması halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (14) numaralı fıkrasında 
yer alan “Tam ve dar mükellef kurumların (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla 
faaliyette bulunmayanlar hariç) aralarında yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden 
doğan kazançları bakımından bu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmü uyarınca geçici 67. 
madde kapsamında tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Gelir elde eden tarafın … Bank olması halinde ise, geçici 67. maddenin (14) numaralı fıkrası 
uyarınca dar mükellef banka ve benzeri finans kurumlarının tam mükellef kurumlarla 
gerçekleştirdikleri işlemlerden sağlanan kazançlarına tevkifat uygulanmaması için 
Türkiye’de işyeri ve daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunma şartı aranmadığından, söz 
konusu işlemlerden elde edilen gelirler de geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi 
tutulmayacaktır.

Öte yandan, aracılık hizmeti vermekte olduğunuz tam mükellef gerçek kişilerin ... Bank 
ile gerçekleştirdikleri tezgah üstü piyasalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden elde ettikleri gelirler üzerinden Şirketinizce Gelir Vergisi Kanununun geçici 
67. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre % 10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. 
Gerçek kişilerin taraf olduğu bu işlemlerde gelir elde eden tarafın ... Bank olması halinde 
ise, söz konusu işlemlerden elde edilen gelirler, geçici 67. maddenin (14) numaralı fıkrası 
kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, tarafınızca geçici 67. maddenin (1) numaralı fıkrası 
kapsamında % 0 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketinizin yurt dışında mukim ortağınız ... Bank’a verdiği aracılık hizmeti dolayısıyla elde 
edeceği komisyon gelirinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü kazanç hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.



Başa Dön

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Projede İşletme Sahibinin Bilfiil 
Çalışması Karşılığında Kendisine Yapılan Ödeme Nedeniyle Kanunda Yer 
Alan “Gelir Vergisi Stopajı” Desteğinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk. 
(16.05.2016 Tarih ve 35933 Sayılı Özelge)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 
teknogirişim sermayesi desteği aldığınızı, tarafınıza yapılacak olan hibe ödemesinin iki parça 
olarak gerçekleştirileceği ve projede bilfiil çalışmanız dolayısıyla işyeri sahibi olarak şahsınıza 
12 ay süresince personel gideri kapsamında ücret ödemesi gerçekleştirileceği belirtilerek; 
yapılacak ücret ödemesi ile ilgili olarak anılan Kanunda yer alan “Gelir Vergisi Stopajı” desteğinden 
yararlanıp yararlanamayacağınız, tarafınıza yapılan ücret ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp 
alınamayacağı, ilgili Bakanlığın hibe ödemesinin işletme hesaplarınıza gelir olarak kaydedilip 
kaydedilemeyeceği ve gelir kaydedilmesi durumunda hangi tarih itibariyle gelir kaydedileceği 
hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Şahıs işletmenize ait projede bilfiil çalışmanız dolayısıyla işyeri sahibi olarak şahsınıza 
personel gideri kapsamında 12 ay boyunca belirlenen ücret ödemesine ilişkin olarak, 
5746 sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmanız mümkün 
bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 5746 sayılı Kanunda yer alan şartları taşıyan Ar-Ge personeline ve şahsınız 
dışındaki destek personelinize bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 
asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin, doktoralı olanlar ile 
5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından 
birinde lisans derecesine sahip olanlar için  yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i, verilecek 
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilecek ve terkin edilecektir. Söz 
konusu gelir vergisi teşvikinden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iş planınızın 
onaylandığı tarihten itibaren başlamak üzere, iş planınızın Bakanlık tarafından desteklendiği 
sürece yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şahıs işletmenize hibe edilen ve 5746 
sayılı Kanun uyarınca özel bir fon hesabında tutulması gereken teknogirişim sermaye desteği, 
kazancınızın tespitinde gelir olarak ve Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması 
olarak dikkate alınmayacaktır. Ancak bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş 
yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya 
işletmeden çekilmesi halinde zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış 
sayılır.

Öte yandan, bu fondan yaptığınız harcamaların yapıldığı yere göre doğrudan gider veya 
amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Vefat Eden Eşe Ait Geçmiş Yıl Zararlarının Faaliyete Devam Eden Eşinin 
Kazancından İndirilmesi Mümkün Müdür? (17.05.2016 Tarih ve 9 Sayılı Özelge) 

Eşinizin ölümü nedeniyle intikal eden işletmenin faaliyetine tarafınızca devam edildiği belirtilerek, 
eşinize ait gelir vergisi beyannamesinde gösterilen ve mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarının 
aynı faaliyeti devam ettirmeniz nedeniyle 2014 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan 
edilen kardan mahsup edilip edilemeyeceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

Ölüm tarihi itibarıyla eşinizin mükellefiyetinin sona erdirilerek varis olarak şahsınız adına 
mükellefiyet tesis edilmesi gerektiği tabi olup, gelir vergisi uygulamasında gelir vergisinin 
mükellefi ferdi işletmeler değil ferdi işletme sahibi gerçek kişiler olduğundan ve Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 88. maddesinde gelir vergisi mükellefi bir gerçek kişinin gelir kaynaklarının bir 
kısmında oluşan zararlarının yine bu kişinin diğer gelir kaynaklarının kazanç ve iratlarına 
mahsup edilmesine imkan tanındığından, eşinizin ölümü nedeniyle intikal eden işletmenin 
faaliyetine tarafınızca devam edilmesi halinde dahi eşinizin beyannamelerinde gösterilen 
geçmiş yıl zararlarının tarafınızca elde edilen kazanç ve iratlara mahsubu mümkün 
bulunmamaktadır.



Başa Dön

Serbest Bölgede Ücret İstisnası Uygulaması (17.05.2016 Tarih ve 148 Sayılı 
Özelge)

3218 sayılı Kanun kapsamında yatların elektrik panellerini imal edip yat ihracatı yapan firmalara 
bölge içi işlem formu düzenleyerek sattığınız belirtilerek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
1 Seri No.lu Tebliği gereğince personel ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği 
hususunda bilgi talep edilmiştir.

Ücret istisnası serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurt dışına 
ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler için geçerli olmaktadır.

Buna göre, serbest bölgede üretimini yaptığınız ürünlerin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere 
uygun olarak ihraç edilmemesi nedeni ile personel ücretleri ile ilgili olarak “1 seri no.lu 3218 
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği”nde yapılan açıklamalar çerçevesinde istisnadan 
faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.



Başa Dön

Çiftçilerden Kokopit Alımında Belge Düzeni ve Tevkifat Uygulaması (18.05.2016 
Tarih ve 152 Sayılı Özelge)

Topraksız sebze kültüründe kullanılan ve kullanım ömrü bittikten sonra atık hale gelen hindistan 
cevizi torfunu (kokopit) satın aldığınızı, satın aldığınız bu torfu kurutma, elekten geçirme ve 
dezenfekte etme gibi işlemlerden sonra minarel (perlit) ekleyip mamul hale getirip çiçekçilere 
satacağınızı belirterek, yapmış olduğunuz bu faaliyetin ticari faaliyet mi yoksa zirai faaliyet mi 
olduğu, çiftçilerden (kazançları gerçek usulde tespit edilen çiftçilerde gözönünde bulundurularak) 
hindistan cevizi torfunu alırken gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmayacağınız, torfun çiftçilerden 
alımında hangi belgeyi düzenleyeceğiniz, zirai ürün ise ticaret borsasına kayıt olup olmayacağı 
konularında bilgi talep edilmiştir. 

i. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesine göre, “Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. 
Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah 
yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, 
balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından 
muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını 
ifade eder.”

Zirai ürünlerin sınai faaliyet kapsamında çeşitli üretim aşamalarından geçirilerek işlenmesi 
suretiyle elde edilen nihai ürünün sınai ürün vasfını kazanması durumunda bu ürünün üretimi 
ve satışı dolayısıyla elde edilecek kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği 
tabiidir.

Buna göre, çiftçilerden hindistan cevizi torfu (zirai ürün) satın alınarak çeşitli işlemlere tabi 
tutulması sonucunda mamul hale gelen (sinai ürün) ürünün çiçekçilere satılması dolayısıyla 
elde edilen kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Tarafınızca çiftçilerden (gerçek usulde mükellefiyet kaydı bulunanlar dahil) hindistan cevizi 
torfu (kokopit) satın alınması esnasında alım bedeli üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/11. 
maddesi uyarınca % 4 oranında, bahse konu ürünlerin ticaret borsalarında tescil ettirilerek 
satın alınması halinde ise % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

ii. Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan zirai ürün bedellerinin ödendiği sırada müstahsil 
makbuzu düzenlenmesi ve gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerden satın alınan zirai ürünler 
için de çiftçiler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi ve düzenlenen fatura üzerinde de 
yapılan vergi tevkifatının gösterilmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarının Aşılması Durumunda Gerçek Usulde 
Vergilendirme Nasıl Yapılacaktır? (23.05.2016 Tarih ve 53 Sayılı Özelge)

Büfe işletmeciliği faaliyeti nedeniyle basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, sigara ve içki 
satışı yanında diğer emtia satışlarınızın da bulunduğu, 2015 yılı alım tutarınızın 122.025,00 TL ve 
satış tutarınızın 103.081,20 TL olduğu belirtilerek, bu tutarlara göre 2016 yılında mükellefiyetinizin 
basit usul olarak devam edip edemeyeceği  hususunda bilgi talep edilmiştir.

2015 yılı alış tutarınızın Gelir Vergisi Kanunu’nun 48/1-11. maddesinde yer alan ve 2015 
yılı için belirlenen 84.000,00 TL’yi aşması nedeniyle, basit usulden yararlanmanız mümkün 
bulunmamakta olup, 01.01.2016 tarihi itibariyle gerçek usulde vergilendirilmeniz 
gerekmektedir.



Başa Dön

El İlanları ve İnternet Aracılıyla Tanıtımı Yapılmak Suretiyle Evde Pişirilen 
Yemeklerin Satışından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi Ne Şekilde 
Olacaktır? (24.05.2016 Tarih ve 64674 Sayılı Özelge) 

Evde yapılan yemeklerin satışı faaliyetinin, sabit bir iş yeri açmaksızın ve motorlu nakil vasıtaları 
kullanılmaksızın gezici olarak yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9/1. maddesinin (1) 
numaralı bendi uyarınca esnaf muaflığından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.  

Öte yandan, söz konusu yemeklerin satışının, bir iş yeri açılarak yapılması, internet üzerinden ya 
da internette bir blog veya site açılarak yapılması halinde esnaf muaflığından yararlanılması 
mümkün bulunmamakta olup, yapılan yemeklerin  sosyal paylaşım sitelerinde resimlerinin 
paylaşılması esnaf muaflığından yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.



Başa Dön

Veraset Yoluyla İntikal Eden Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi Sonucu Alınan 
Gayrimenkullerin Satılması Durumunda Vergilendirme (25.05.2016 Tarih ve 
57 Sayılı Özelge)

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ½ hisseli olarak kardeşinizle tarafınıza babanızdan miras 
kalan zeytinliğin bağımsız dubleks yapımı karşılığında müteahhide verildiği, bunun karşılığında  
dört adet gayrimenkulün tapularının her ikinizin adına ½ hisseli olarak tanzim edildiği, daha 
sonra iki adedinin kendinizin iki adedinin de kardeşinizin adına tescil edilmesini istediğiniz 
ve karşılıklı olarak hisselerinizden feragat ettiğiniz belirtilerek, kardeşinizle yarı yarıya hisse 
devrinin ticari satışa girip girmediği, elde ettiğiniz gayrimenkullerin birini veya ikisini satmanız 
halinde vergi doğup doğmayacağı ile hisse devri ve aynı zamanda bağımsız bölüm satışının ticari 
kazanç olup olmadığı hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Gayrimenkul alım satımı ticari bir organizasyon içinde yapıldığında alım satımın ticari faaliyetin 
bir unsuru sayılması, ancak ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli 
olmadığı hallerde ise faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü 
olarak, muamelede çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

Bu itibarla, gayrimenkullerin iktisap tarihinden sonra aynı kişiye farklı tarihlerde veya 
farklı kişilere aynı tarihte satılması veya birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda 
yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil 
edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesine göre ticari 
kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 25.03.2011 tarih ve 76 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nin “5. Cins Tashihi Yapılan 
Gayrimenkuller ile Kat Karşılığı Olarak Müteahhit veya Konut Yapı Kooperatiflerinden Alınan 
Gayrimenkullerin Satılması Halinde İktisap Tarihinin Belirlenmesi” başlıklı bölümünde; “Arsa 
olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat 
karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya 
tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna 
girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, 
sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha 
sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında 
değerlendirilmeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, miras yoluyla intikal eden zeytinliğin gayrimenkul satış vaadi ve arsa karşılığı 
inşaat sözleşmesine istinaden inşaat şirketine verilmesi neticesinde sahip olunan dubleksler 
de “ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkul” olarak değerlendirildiğinden, söz konusu 
dublekslerde payınıza düşen ½ oranındaki hisselerinizin kardeşinizle karşılıklı olarak 
devredilmesi nedeniyle elde edilecek kazancın değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi 
söz konusu olmayacaktır.



Başa Dön

Ancak, hisse devri yoluyla tapuda yapılan değişiklik devralınan hisseler açısından yeni bir 
iktisap olarak değerlendirilecek olup, gayrimenkulün söz konusu değişiklik tarihinden itibaren 
beş yıl içinde elden çıkarılması halinde;  gayrimenkulün hisse devriyle intikal eden ½’lik 
kısmının elden çıkarılması nedeniyle ortaya çıkacak kazancın, Gelir Vergisi Kanunu’nun değer 
artışı kazancına ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.

Öte yandan, sahibi olduğunuz gayrimenkullerin aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı 
kişilere aynı tarihte veya birbirini izleyen tarihlerde satılması durumunda yapılan satışlar 
devamlı olarak gayrimenkul alım satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde 
edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi çerçevesinde ticari kazanç olarak 
vergilendirilmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Mahkeme Kararında Ücretli Avukatın Adının Yer Alması Durumunda Serbest 
Meslek Makbuzu Kim Tarafından Düzenlenecek ve Gelir Vergisi Tevkifatı 
Yapılacak Mıdır? (26.05.2016 Tarih ve 296 Sayılı Özelge)

Dava sonucu şirket aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine ilişkin mahkeme kararında 
belirtilen avukatın, avukatlık bürosunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 4/(a) maddesi uyarınca hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılan sigortalı çalışanı 
olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenlemesinin mümkün olmadığı ifade edilerek söz 
konusu vekalet ücretinin ödenmesinde serbest meslek makbuzunun aranılıp aranılmayacağı ile 
gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık 
tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 
ve 66. maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına 
tabi tutulması gerekmektedir.

Bir avukatlık bürosunda serbest meslek erbabı avukatın yanında ücretli olarak çalışan ve 
mahkeme kararına istinaden adına vekalet ücreti hükmedilen avukatın, kendisine ait bir 
belge düzenlemesinin mümkün olmaması nedeniyle, yapılacak vekalet ücreti ödemesi 
karşılığında işveren konumundaki serbest meslek erbabı avukatın serbest meslek makbuzu 
düzenlemesi ve tarafınızca yapılacak vekalet ücreti ödemeleri üzerinden % 20 nispetinde gelir 
vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.



Başa Dön

Ders Kitabı Yazan Kişinin Henüz Bastırmadığı Kitabından Fotokopi Ücreti 
Karşılığı Çoğaltarak Öğrencilerine Vermesi Durumunda Vergilendirme Nasıl 
Olmalıdır? (13.06.2016 Tarih ve 172 Sayılı Özelge)

… Üniversitesinde Prof. ünvanı ile 2547 sayılı kanuna tabi olarak görev yaptığınız, kendinize ait 
olan teknik mesleki bir ders kitabını (henüz ISBN ve Barkod alınmamış) öğrencilerinizin mağdur 
olmaması için bir-iki defaya mahsus yılda 40 adet fotokopi yoluyla çoğaltarak karşılığında 
öğrencilerden  fotokopi, kapak ve ciltleme bedeli alacağınız, bu işten dolayı herhangi bir 
kazancınızın söz konusu olmadığı ifade edilerek bu işlemin ticari bir iş sayılıp sayılmayacağı 
konusunda bilgi talep edilmiştir.

Kendinize ait teknik ve mesleki bilgi kitabının fotokopilerinin satışı faaliyeti serbest meslek 
faaliyeti kapsamında olup,  kitap çalışmanızın eser niteliği taşıması ve bu durumun Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak bir belge ile tevsiki halinde, arızı veya sürekli olduğuna 
bakılmaksızın bu çalışmaların satışı, devri, temlik edilmesi, kiralanması, icra ve teşhir gibi 
suretlerle değerlendirilmesi karşılığında elde edeceğiniz hasılat gelir vergisinden istisna 
olacaktır.

Öte yandan, yukarıda belirtilen istisna şartlarının sağlanamaması halinde ise söz konusu 
eserlerin bir işverene bağlılık ve devamlılık arz etmeyecek şekilde bir defaya mahsus olarak 
icrasından elde edeceğiniz hasılatın arızı serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi 
gerekmekte olup, söz konusu kazancın 82. maddede belirtilen istisna haddini aşması halinde 
yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.



Başa Dön

Noterlik Görevinden El Çektirilmesi Durumunda, Bloke Edilen Tutarlar Noter 
Geliri Sayılır mı? (16.06.2016 Tarih ve 82911 Sayılı Özelge)

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 123/3. maddesi gereğince Küçükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 25.01.2016 tarihinde görevden el çektirildiğinizi, aynı Kanunun 34. 
maddesine göre tarafınıza yapılacak ödemelerin bir kısmının soruşturma ve kovuşturma kesin 
bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonulacağını belirterek, vereceğiniz geçici vergi ve gelir 
vergisi beyannamesine bloke edilen tutarın dahil edilip edilmeyeceği hususunda bilgi talep 
edilmiştir.

Serbest meslek kazancının tespitinde tahsil esası geçerli olduğundan, noterlik görevinden el 
çektirilmesi nedeniyle bloke edilen tutar serbest meslek kazancı yönünden tarafınızca elde 
edilmiş bir kazanç sayılmayacaktır.

Bu nedenle, söz konusu bloke tutarın geçici vergi ve gelir vergisi beyanınıza dahil edilmemesi 
gerekmektedir.



Başa Dön

Tarlanın Cins Tahsisi Yapılarak Vişne Bahçesine Dönüştürülmesi Halinde 
İktisap Tarihinin Belirlenmesi (16.06.2016 Tarih ve 69 Sayılı Özelge)

Tapuda adınıza kayıtlı tarlanın cins tahsisi yapılarak vişne bahçesi olarak adınıza tescil edildiği 
tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilerek, 5 yıl içinde diğer hissedarlara devrinden elde 
edilen kazancın değer artış kazancı olarak beyan edilmesi ve değer artışı kazancınıza ilişkin 
matrahınızın tespiti sırasında gerçek alım satım bedellerinin esas alınması gerekmektedir. 

Vergilendirmeye esas matrahın tespitinin de Vergi Usul Kanunu’na göre tevsik edici belge 
olarak kabul edilen belgelerle ispat edilmesi gerekecektir.



Başa Dön

Musiki Konservatuarı Derneği Tarafından Sanatçıları Teşvik Amacıyla Verilen 
Mükafatların Vergilendirilmesi (22.06.2016 Tarih ve 8 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, “Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye 
ve mükafatlar Gelir Vergisi’nden müstesnadır: 

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından 
faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve 
mükafatlar; 

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, 
dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar 
ile Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde 
uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar 
ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince 
sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen 
dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;

3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler; 

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.” 
 
Konser faaliyetlerinde aktif görev alan  başkan, kürsü/şube başkanları ve eğitim faaliyetlerini 
yürüten ses ve saz sanatçılarına faaliyet  durumuna göre devamlılık arz edecek şekilde 
yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun  29. maddesi kapsamında istisna edilmesi 
mümkün bulunmadığından, söz konusu ödemelerin ücret sayılması ve aynı Kanunun 94, 103 
ve 104. maddeleri kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.



Başa Dön

Basketbol Federasyonu Tarafından Uluslararası Yarışmalarda Gösterilen 
Başarılarda Önemli Katkıları Bulunanlara Yapılan Prim Ödemeleri Gelir 
Vergisinden İstisna Mıdır? (24.06.2016 Tarih ve 87767 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.  maddesine göre, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, 
aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya 
bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin 
edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

Aynı Kanunun 29. maddesinde ise, “Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar 
Gelir Vergisi’nden müstesnadır:

İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı 
olan  diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar;...” hükmü 
yer almıştır.

Buna göre,  ulusal veya uluslararası yarışmalarda ve/veya spor hizmet ve faaliyetlerinde 
üstün başarı gösterilmesi halinde, sadece başarının sağlanmasında katkısı olanlara 
Türkiye’de yapılan ödül veya ikramiye ödemelerinin söz konusu istisna kapsamında 
değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, ulusal veya uluslararası yarışmalarda ve/veya spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün 
başarı gösterilmesi durumu mevcut olmadan “prim ödemesi” adı altındaki ödemelerin, 
başarıda katkıda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, mesai karşılığı ve süreklilik arz 
edecek şekilde tüm personele yapılması halinde istisna kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün bulunmamaktadır.



Başa Dön

Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Dağıtılan Üretimi Teşvik Primini Almaya 
Hak Kazanan Personelden Feragat Edenlere Ödenmeyen Primin Personelin 
Süregelen G.V. Matrahına Dahil Edilmesi Gerekir Mi? (28.06.2016 Tarih ve 12 
Sayılı Özelge)

Enstitü Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletmeniz tarafından 31.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama 
Yönetmeliği’ne göre işletmenin yıl sonu net karının % 80’inin 657 sayılı Kanuna tabi personelinize 
dağıtımı yapılacak olan “Üretimi Teşvik Primi” almaya hak kazanan personelden, primlerini 
almaktan feragat edenlere ödenmeyen Üretimi Teşvik Primi brüt tutarının, personelin süregelen 
gelir vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

Üretimi teşvik priminin “ücret” sayılabilmesi ve personelinizin süregelen gelir vergisi 
matrahına dahil edilebilmesi için, personelinize nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması 
gerekmektedir. İlgili personel tarafından feragat edilen ve ödenmeyeceği kesinleşen 
prim tutarları için nakden veya hesaben ödemeden bahsedilemeyeceğinden, söz konusu 
tutarların personelin süregelen gelir vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.



Başa Dön

Noter Vekilinin Demirbaş Satışından Elde Ettiği Gelirin Vergilendirilmesi  
(13.07.2016 Tarih ve 365 Sayılı Özelge)

Noter vekilliği faaliyeti  yaptığınız dönemde satın almış olduğunuz  ve yeni göreve başlayan 
notere sattığınız demirbaş eşyanın satışından dolayı elde edilen gelirin serbest meslek kazancı 
olarak nitelendirilmesi  ve serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümler 
uyarınca vergiye tabi tutulması gerekmektedir.



Başa Dön

Gayrimenkul Sermaye İradı Sahipleri Yanında Çalışanların Vergilendirmesi 
(14.07.2016 Tarih ve 95157 Sayılı Özelge)

Babadan veraseten kalan boş arazinin korunması için çalıştırılan bekçiye ödenen ücretin 
ve kirada olan gayrimenkullerin genel işlerini yapan ücretliye ödenen ücretin, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 64. maddesi hükmü gereğince diğer ücret olarak vergilendirilmesi, diğer ücretli 
olarak çalıştırılan ücretlilerin hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim 
yılı içinde işe başlamış ise işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine 
başvurarak vergi karnesi üzerinde vergilerini tarh ettirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, terekeye dahil gayrimenkullerin korunması ve genel işlerinin yapılması için 
çalıştırılan kişilere bu çalışmaları karşılığı ücret ödemesine ilişkin kağıt düzenlenmesi halinde, 
düzenlenen bu kağıtların Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun (IV/1-b) bölümü 
uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.



Başa Dön

Yayın Hakları Satın Alınan Eserlerin Baskı ve Satış Aşamasına Gelmeden Önce 
Alınan Editörlük Hizmeti Karşılığında Ödenen Bedeller Üzerinden Yapılacak 
Tevkifatın Oranı Nedir? (15.07.2016 Tarih ve 95850 Sayılı Özelge)

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 94/2. maddesine göre, anılan maddenin (1) no.lu fıkrada sayılan 
kişilerce GVK’nın 18. maddesi kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan 
ödemelerden %17 oranında, diğer serbest meslek işlerinden ise %20 oranında gelir vergisi 
tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Buna göre, yayın hakları satın alınan eserlerin baskı ve satış aşamasına gelmeden önce 
şirketiniz tarafından alınan editörlük hizmeti karşılığında, ilgili hizmeti verenler tarafından 
elde edilen kazancın GVK’nın 18. maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün 
bulunmamaktadır.

Bu itibarla, editörlük faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye 
veya ihtisasa dayanması ve işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve 
hesabına yapılması halinde elde edilen gelirin GVK’nın 65. maddesi uyarınca serbest meslek 
kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, yapılan ödemeler üzerinden aynı Kanunun 
94/1-2-b maddesi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu faaliyetin işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak, onun emir ve talimatları 
dahilinde yürütülmesi halinde ise, elde edilen gelirin GVK’nın 61. maddesi uyarınca ücret 
olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, yapılan ödemeler üzerinden aynı Kanunun 94/1-1. 
maddesi uyarınca ücret gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir.



Başa Dön

Gerçek Usulden Basit Usule Geçilmesi (19.07.2016 Tarih ve 51694 Sayılı 
Özelge)

Erkek kuaförlüğü faaliyetiniz nedeniyle gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğunuz, 
merkez ve şube olmak üzere iki iş yerinizden şube olanını 18.05.2015 tarihinde kapattığınız, 
çalışan sayınızın ise üç kişiden bir kişiye düştüğü belirtilerek, bu şartlar altında basit usulde 
vergilendirmeye geçip geçemeyeceğiniz hususunda bilgi talep edilmektedir.

2015 döneminde ve takip eden dönemde (2016 yılında) elde ettiğiniz alış, satış ve/ veya hasılat 
tutarlarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan ilgili yıl hadlerinin altında olması, 
diğer şartları da toplu taşımanız ve 2017 yılının Ocak ayının başından 31. günü akşamına 
kadar yazılı olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvurmanız halinde 01.01.2017 
tarihinden itibaren basit usule geçmeniz mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

07.10.2001 Tarihinden Önce Düzenlenen Sigorta Poliçelerine Ait Toplu 
Ödemelerin Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İstisna Tutarının Tespitinde 
Hizmet Süresi (20.07.2016 Tarih ve 13018 Sayılı Özelge)

Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı Kararı ile 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinde yer alan “verilecek emekli 
ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...” ibaresinin Anayasaya aykırı 
olduğuna ve iptaline karar verildiği belirtilerek, söz konusu iptal kararından sonra 07.10.2001 
tarihinden önce düzenlenen sigorta poliçeleri kapsamında yapılacak toplu ödemelerin 
vergilendirilmesinde dikkate alınacak istisna tutarının hesaplanması konusunda bilgi talep 
edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/1-3. maddesi uygulamasında, en yüksek Devlet memuruna 
ödenen tutarı aşan miktarın vergilendirilmesi öngörülmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararından sonra en yüksek Devlet memuruna ödenecek miktar, 30 yıl çalışma şartı 
aranmadan çalışılan tüm sürenin karşılığı olan tutar kadar olacaktır. Bu bağlamda iptal 
kararından sonraki dönem bakımından çalışılan tüm süre esas alınarak, bu süreye isabet 
edecek en yüksek Devlet memurunun alabileceği miktarın dikkate alınması gerekmektedir.



Başa Dön

Okul Servis Ücreti İçin Yapılan Harcama Eğitim Gideri Sayılır Mı? (21.07.2016 
Tarih ve 182 Sayılı Özelge)

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden, çocuğunuza ait okul servis ücretinin, 
harcamanın Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek 
veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, eğitim harcaması olarak 
indirilmesi mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Çalışılmayan Günler İçin Asgari Geçim İndirimi Uygulanabilir Mi? (27.07.2016 
Tarih ve 122 Sayılı Özelge)

Ağustos ayında elde edilen gelir üzerinden asgari geçim indirimi tutarı hesaplanırken, çalışılan 
sürenin tam ay olarak dikkate alınması, işveren tarafından tatil edilen günlerin ise kıst 
dönem ücreti kabul edilerek asgari geçim indiriminin tam ay olarak hesaplanması gerekir.  
Ancak, asgari geçim indirimi tutarının hesaplanan gelir vergisi tutarından fazla olamayacağı 
tabiidir.

Diğer taraftan, çocuklar için asgari geçim indiriminden sadece nafakasını sağlayan eşin veya 
sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin yararlanacağı tabiidir.



Başa Dön

Serbest Meslek Erbabının Müşterilerine Oyun Seti Satması Halinde 
Vergilendirme Nasıl Olmalıdır?  (27.07.2016 Tarih ve 377 Sayılı Özelge)

Psikolog olarak kayıtlı mükellef olduğunuzu, işyerinizde mesleğinizle ilgili olarak, çocuklardaki 
öfke kontrolü ve diğer konularda aileler ve rehber uzmanlar için kağıt ve kartondan oluşan bir oyun 
seti hazırladığınızı belirterek, hazırladığınız oyun setinin satışından elde edeceğiniz gelirin serbest 
meslek makbuzu düzenleyerek serbest meslek geliri olarak kaydedip kaydedemeyeceğiniz ile 
söz konusu oyun setinin KDV oranı hakkında bilgi talep edilmiştir.

i. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

Mesleğinizin icrası dışında, yine mesleğinizle ilgili olarak çocuklarda öfke kontrolü ve diğer 
konularda aileler ve rehber uzmanlar için hazırlamış olduğunuz kağıt ve kartondan oluşan 
oyun seti satışının ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 
ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

ii. Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Mesleğiniz ile ilgili olarak hazırlamış olduğunuz kağıt ve kartondan oluşan oyun seti satışının 
ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve bu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın 
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlara ilişkin hükümlerine göre vergiye tabi tutulması 
gerektiğinden, Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesinde 6 bent halinde sayılan şartlardan 
birini taşımanız halinde bilanço esasına göre, aksi takdirde işletme hesabı esasına göre 
defter tasdik ettirerek sattığınız emtia karşılığında fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

iii. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

Çocuklarda öfke kontrolü ve diğer konularda aileler ve rehber uzmanlar için hazırlamış 
olduğunuz kağıt ve kartondan oluşan oyun seti 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na 
ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi 
olacaktır.



Başa Dön

Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanmasında, Sigorta Gün Sayısının Mı 
Yoksa Matrah Tutarının Mı Dikkate Alınması Gerekir? (08.08.2016 Tarih ve 22 
Sayılı Özelge)

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde 
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin 
kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her 
biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’i, diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin kısmi 
döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim 
tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu şekilde belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin 
I. gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup 
edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Öte yandan,  konuyla ilgili olarak yayımlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 
“Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması” başlıklı 5. bölümünde, asgari geçim indirimi 
tutarının hesaplanmasına ilişkin detaylar yer almıştır.

Buna göre, asgari geçim indirimi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde asgari ücret 
üzerinden hesaplanmaktadır. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde ise ay kesri tam ay 
sayılmak suretiyle asgari geçim indiriminin hesaplaması gerekir.



Başa Dön

Özel Okulda Çalışan Eğitmen ve Öğretmenlere Yapılan Ödemelerden Kesinti 
Yapılması Gerekir Mi? (31.08.2016 Tarih ve 212983 Sayılı Özelge)

Şirketinize bağlı olup 5580 sayılı Kanuna tabi özel okulda çalışan öğretmen ve personele yapılan 
öğretim yılına hazırlık tazminatı, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline 
yapılan ödemeler kadarlık kısmının vergiye tabi tutulmaması, bu tutarı aşan kısmının ise ücret 
olarak değerlendirilip, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1. maddesi hükmüne göre tevkifata tabi 
tutulmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.


