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Örnek 1 : Nuray hanım üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2016 yılı gelirleri

aşağıdaki gibidir. Ücret gelirlerinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

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 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci

işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı (130.000 TL) beyan

edilecektir.

Ayrıca Nuray Hanım 2016 yılında elde ettiği gelir toplamı 143.800 TL ücret geliri elde

edenler için uygulanacak gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan tutar olan

110.000 TL’yi aştığından konut kira gelirinden 3.800 TL’lik istisna tutarı düşemeyecek ve

143.800 TL’nin tamamını beyannameye dahil edecektir.

Birinci işverenden alınan ücret 90.000

İkinci işverenden alınan ücret 25.000

Üçüncü işverenden alınan ücret 15.000 

Konut kira hasılatı 13.800
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Örnek 2: Erhan beyin 2016 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira

gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

İkinci işverenden alınan ücret, 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri

beyan edilmeyecektir.

Ayrıca mükellefin 2016 yılında elde ettiği gelir toplamı 158.800 TL ücret geliri elde edenler

için uygulanacak gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan tutar olan 110.000 TL’yi

aştığından konut kira gelirinden 3.800 TL’lik istisna tutarı düşemeyecektir.

Diğer taraftan konut kirası ile işyeri kira geliri toplamı olan (12.800 + 24.000) 36.800 TL,

30.000 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.

Birinci işverenden alınan ücret 100.000

İkinci işverenden alınan ücret 22.000

Konut kira hasılatı 12.800

İşyeri kira hasılatı (Brüt) 24.000
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İşyeri kira geliri (Brüt) 16.000 

Konut kira geliri 12.800

Örnek 3: Tuncer bey, 2016 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri,

ile birlikte konut kira geliri elde etmiştir.

Konut kira hasılatından 3.800 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar (8.000 TL) her

halükarda beyana konu edilecektir.

İşyeri kira geliri ise, elde edilen gayrimenkul sermaye iradı toplamı (16.000 + 9.000 =

25.000 TL) 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından beyannameye dâhil edilmeyecektir.
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Serbest Meslek Kazancı 150.000

İşyeri kira geliri (Brüt) 4.800 

Örnek 4: Osman bey 2016 yılında avukatlık faaliyeti dolayısıyla 150.000 TL

serbest meslek kazancı, bunun yanı sıra işyeri olarak kiraya verdiği

gayrimenkulünden brüt 4.800 TL kira hasılatı elde etmiştir.

Örneğimizde Avukat Osman bey serbest meslek kazancı dolayısıyla her hal ve

takdirde yıllık beyanname verecek, ayrıca serbest meslek kazancı ile işyeri kira

hasılatı toplamı (150.000 + 4.800 = 154.800 TL) 30.000 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 2016 yılında elde ettiği gelirler aşağıdaki gibidir.

Her ne kadar 2016 yılı bakımından gayrimenkul satışından elde edilen değer artış kazancının

11.000 TL’si Gelir Vergisi Kanununun 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, (12.000 + 40.000 + 25.000 + 60.000 = 137.000 TL) 2016 yılı bakımından

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret

gelirleri için belirlenen tutarı (110.000 TL) aşması nedeniyle, 12.000 TL’lik konut kira geliri

bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Dilek hanımın, ücretler dışında 2015 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden elde

ettiği 8.000 TL kira gelirinin tamamı ile gayrimenkul satışından kaynaklı 60.000 TL değer

artış kazancının istisna sonrası tutarı olan (60.000 – 11.000=) 49.000 TL’yi beyana konu

edecektir.

Mesken kira Hasılatı 12.000 TL

Birinci İşveren Ücret Geliri 40.000 TL

İkinci İşveren Ücret Geliri 25.000 TL

Gayrimenkul Satışından Doğan Değer Artış Kazancı 60.000 TL
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Örnek 6: Erkan bey 2016 yılında Ankara’da market işletmekte olup, bu

faaliyetinden 25.000 TL ticari kazanç, bunun yanı sıra basit usulde vergiye tabi

ticari kazanç sahibine işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 1.500 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 beyin ayrıca ticari işletmesine dahil olmayıp kendi adına kayıtlı ve

11.10.2015 tarihinde ihraç olunan hazine bonosundan 200.000 TL brüt faiz geliri,

İMKB’ye kayıtlı hisse senetlerinin aracı kurum vasıtasıyla iktisabından 6 ay

sonra satışından ise 120.000 TL alım-satım kazancı oluşmuştur.

Örneğimizde Erkan bey ticari kazancı dolayısıyla her hal ve takdirde yıllık

beyanname verecektir. Diğer gelir unsurları değerlendirildiğinde ise;

Ticari Kazanç 15.000

İşyeri kira geliri (Stopaj öncesi Brüt) 12.000 

İşyeri kira geliri (Basit Usuldeki Mükelleften) 1.500

Hazine Bonosu Faiz Geliri 200.000

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı 120.000



9

01.01.2006 tarihinden sonra ihraç olunan hazine bonosundan elde ettiği faiz geliri

%10 oranında, İMKB’ye kayıtlı hisse senetlerinin aracı kurum vasıtasıyla

iktisabından 6 ay sonra satışından elde edilen 120.000 TL alım-satım kazancı ise

GVK’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 1.500 TL kira hasılatı tevkifata ve istisnaya

tabi bulunmadığından ve 2016 yılı için belirlenen 1.580 TL’lik beyan sınırını

aşmadığından GVK’nun 86/1-d Maddesi hükmü çerçevesinde beyan

edilmeyecektir.

Son olarak Erkan beyin ticari kazancı ile stopaja tabi tutulan işyeri kira hasılatının

toplamı (15.000 + 12.000 = 27.000 TL) 30.000 TL’lik beyan sınırının altında

kaldığından ticari kazanç nedeniyle vermek zorunda olduğu beyannameye işyeri

kira gelirini dâhil etmeyecek, bir başka deyişle Erkan beyin 2016 yılı gelir vergisi

matrahı ticari kazanç tutarı olan 15.000 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.

2016 yılında elde etmiş olduğu gelirlerin yıllık gayri safi tutarları toplamı

aşağıdaki gibidir.

Ücret geliri (Tevkifata Tabi Tutulmuş) 250.000 TL

Serbest Meslek Kazancı 70.000 TL

Mevduat Faiz Geliri
(Türkiye’de Bulunan A Bankasından Elde Edilen)

450.000 TL

Gayrimenkul Sermaye İradı
(Basit Usule Tabi Mükellefe Kiraya Verilen İşyerinden)

1.500 TL

Bireysel Emeklilik Firmasınca 3 yıl ödenen Katkı Payı Sonrası 
Sistemden Çıkılması Nedeniyle Ödenen Net Tutar

8.500 TL

TOPLAM 780.000 TL
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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:

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 Kanunun Geçici 67’nci maddesine göre tevkifata tabi olduğundan tutarı ne olursa
olsun beyan dışı kalacaktır.

c) Basit usulde mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen 1.500 TL tutarındaki gayrimenkul
sermaye iradı daha önce tevkifata ve istisnaya konu olmadığından ve Gelir Vergisi Kanunu’nun
86/1-d bendinde 2016 yılı için belirlenen 1.580 TL’lik beyan sınırının 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 yıllık beyanname
verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda da beyannameye dahil
edilmeyecektir.

Bu açıklamalara göre Selim ASLAN’ın 2016 yılında. beyannameye dahil edilecek geliri, 70.000,00
TL tutarındaki serbest meslek kazancından ibaret olacaktır.
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Örnek 8 : Avukat Ahmet beyin 2016 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.

Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka

beyanname vermek zorundadır.

Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri 30.000 TL’lik

beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.

Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı olan 100.000 TL,

30.000 TL’lik beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil

edilecektir.

Serbest meslek kazancı 75.000 

Birinci işverenden alınan ücret 90.000 

İkinci işverenden alınan ücret 26.000 

İşyeri kira hasılatı (Brüt) 25.000 
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Örnek 9 : Banu KAYA sahibi bulunduğu gayrimenkulü işyeri olarak kiraya vermesinden

dolayı 2016 yılında 48.000 TL brüt kira geliri elde etmiş olup, kira geliri üzerinden 9.600 TL

tevkifat yapılmıştır. Beyannamesinde götürü gider yöntemini seçen Banu KAYA’nın ayrıca

küçük çocuğu için yapmış olduğu 8.800 TL eğitim harcaması bulunmaktadır. Bu durumda

Banu KAYA’nın ödemesi gereken gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanabilecektir.

Örneğin çözümünde özellik gösteren hususlar şu şekildedir:

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira gelirinin brüt tutarı 2016 yılı için 30.000 TL’lik

beyan haddini aştığından tamamı beyana tabidir. İşyeri kira gelirine konutlara tanınan 3.800

TL’lik istisna uygulanmayacaktır.

 Götürü gider olarak gelirin %25’i yani 12.000 TL’si indirim konusu yapılabileceğinden,

vergilendirilecek gelir 36.000 TL olacaktır.

 Diğer taraftan, GVK 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi gereğince,

“Eğitim ve Sağlık Harcamaları” safi iradın %10’u ile sınırlı olarak indirim konusu

yapılabilmektedir.
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Gayrisafi İrat Toplamı 48.000- TL

İndirilebilecek %25’lik Götürü Gider Tutarı 12.000- TL

Safi İrat 36.000- TL

İndirim Kanusu Yapılabilecek Özel Eğitim Harcaması
(36.000 * %10)

3.600- TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 32.400- TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 6.018- TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 9.600- TL

İade Edilecek Gelir Vergisi 3.582- TL

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mükellefin beyanı aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Örnek 10 : Mutfak araç ve gereçleri ticareti işi ile uğraşan Erhan ARAÇ’ın 2016 takvim

yılında elde ettiği gelir unsurları aşağıdaki gibidir.

1. Mükellef mutfak araç ve gereçleri ticaretinden 2016 takvim yılında 80.000 TL kazanç

elde etmiştir.

2. Ticari işletmesi adına açtırdığı mevduat hesabından brüt 20.000 TL faiz elde etmiş olup

ilgili bankaca söz konusu ödemeler üzerinden 3.000 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.

3. Mükellefin, söz konusu 2015 yılı ticari faaliyetinden doğan 30.000 TL devreden zararı

olup, mükellef 6736 sayılı Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden yaralanarak

2015 yılı ticari kazançlar için belirlenmiş olan asgari matrah kadar matrah artırımında

bulunmuştur.

4. Erhan ARAÇ mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 16.000 TL gayrimenkul

sermaye iradı elde etmiş olup, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarını belirlemede

götürü gider usulünü seçmiştir.

5. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okula 3.000 TL nakdi bağışta bulunmuştur.

6. Erhan ARAÇ’ın bakmakla yükümlü olduğu 1. dereceden engelli bir çocuğu

bulunmaktadır.

7. Mükellef, 2016 yılı için 12.000 TL geçici vergi ödemiştir.
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AÇIKLAMALAR VE ÇÖZÜM:

1. Mükellef, ticari faaliyeti neticesinde elde ettiği 80.000 TL gelirin tamamını GVK’nın 85

inci maddesi gereğince beyan edecektir.

2. Elde edilen 20.000 TL mevduat faizi ticari işletmeye dahil fonların değerlendirilmesinden

doğduğu için GVK’nun 75 inci maddesinin son fıkrası gereğince ticari kazanç olarak

vergilendirilecek ve beyan edilecektir. GVK’nun Geçici 67 inci maddesi uyarınca ilgili Banka

tarafından kesilen 3.000 TL’lik vergi de GVK’nun 121 inci maddesi gereğince, beyan edilecek gelir

üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecektir.

3. Mükellef, 6736 sayılı Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden yaralanarak 2015

yılı ticari kazançlar için belirlenmiş olan asgari matrah kadar matrah artırımında bulunduğundan,

aynı Kanun hükümlerine göre 2015 yılından devreden mali zararının yarısını (30.000/2=15.000 TL)

2016 yılı kazancından mahsuba konu edebilecektir.

4. Erhan ARAÇ ticari kazancı olduğu için, sahibi olduğu konutu kiraya vermesi neticesinde

2016 yılında elde etmiş olduğu 16.000 TL gayrimenkul sermaye iradından GVK’nun 21 inci

maddesindeki 3.800 TL’lik istisnayı düşemeyecektir. Ancak elde ettiği kira hasılatının %25’ini

(4.000 TL) götürü gider olarak indirim konusu yapabileceğinden vergiye tabi gelir 12.000 TL

olacaktır.

5. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okula yapılan 3.000 TL nakdi bağışın tamamı GVK’nun 89 uncu

maddesi hükmü çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

6. GVK’nun 89/1-3’üncü maddesinde yaralanacaklar arasında gerçek usulde vergiye tabi ticaret

erbabı sayılmadığı için mükellef engellilik indiriminden faydalanamayacaktır.
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7. Mükellef 2016 yılı için ödemiş olduğu 12.000 TL geçici verginin tamamını 2016 Yılı için vereceği

Gelir Vergisi Beyannamesinde hesaplanacak olan gelir vergisinden mahsup edebilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mükellefin beyanı aşağıdaki şekilde olacaktır.

TUTAR (TL)
Mutfak Araç ve Gereçleri Ticaretinden Doğan Kazanç 80.000

Ticari İşletmesinin Mevduat Faiz Geliri 20.000 

ToplamTicari Kazanç 100.000 

Gayrimenkul Sermaye İradı
Toplam Hasılat 16.000
Götürü Gider ( % 25 ) (-4.000) 12.000

Beyan Edilen Gelirler Toplamı 112.000

Mahsup Edilebilecek Önceki Dönem Zararı -(15.000)

Bağış ve Yardımlar -(3.000)

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 94.000

Hesaplanan Gelir Vergisi 24.650

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
Geçici Vergi (Ticari Kazanç): 12.000
Mevduat Faizi Tevkifatı: 3.000 -(15.000)

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 9.650
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Örnek 11 : İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde kafeterya işleten Melih YUTMAZ’ın

2016 takvim yılında elde ettiği gelir unsurları aşağıdaki gibidir.

1- Kafeterya işletmeciliğinden elde ettiği kazanç 80.000 TL’dir. Mükellef 2016 yılında ayrıca

6.000 TL Bağ-Kur primi, 12.000 TL geçici vergi ödemiştir.

2- Melih YUTMAZ 2016 yılında ortağı olduğu tam mükellef kurum (YDM) A.Ş.’nin 2014 yılı

karının dağıtımından 20.04.2016 tarihinde brüt 60.000 TL kar payı geliri elde etmiş, ayrıca

ticari işletmesine dahil olmayan ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş 150.000,00 TL mevduat

faiz geliri elde etmiştir.

3- Mükellef sahibi olduğu ve Yozgat ilinde bulunan emlak vergisine esas değeri 120.000 TL

olan apartman dairesinden (meskenden) 9.600,00 TL kira hasılatı elde etmiştir. (Mesken kira

gelirinin beyanında götürü gider yöntemi seçilmiştir.)

AÇIKLAMALAR VE ÇÖZÜM

1- Mükellef Melih YUTMAZ 2016 yılında elde ettiği 80.000,00 TL Ticari kazancını, Gelir

Vergisi Kanunu’nun 85 inci maddesi gereği Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan

edecek, dönem içerisinde ödediği geçici vergiyi yıllık beyannamede hesaplanacak gelir

vergisinden mahsup edebilecektir.
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2- Mükellef tarafından tam mükellef (YDM) A.Ş.’den elde edilen kâr payı Gelir Vergisi Kanunu’nun

75/1 inci maddesi gereği menkul sermaye iradıdır. Söz konusu kâr payının yarısı olan (60.000/2=)

30.000 TL ise yine aynı kanunun 22/2 nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca vergiden

müstesnadır.

Mükellefin 2016 yılında elde ettiği kâr payının tevkifat yoluyla vergilendirilmiş 30.000 TL tutarındaki

kalan yarısı, mükellefin diğer gelirleri ile birlikte GVK 86/1-c maddesi gereği 2016 yılı için

belirlenmiş 30.000 TL tutarındaki beyan haddini aştığı takdirde yıllık beyannameye dahil edilmesi

gerekecektir. Mükellefin 80.000 TL’lik ticari kazanç elde ettiği de göz önünde bulundurulduğunda

beyan sınırı aşılmış olacak, dolayısıyla da 30.000 TL tutarındaki menkul sermaye iradı

beyannameye dahil edilecektir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 22/2’nci maddesi hükmü gereği, istisna edilen kâr payı üzerinden

94’üncü madde uyarınca tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan

edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Mükellefin 2016 yılında elde ettiği ve tevkif yoluyla vergilendirilmiş 150.000,00 TL mevduat faiz

geliri ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/7’nci maddesi gereğince Menkul Sermaye İradı sayılacak

ancak aynı kanunun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifa tabi tutulmuş olduğundan

beyannameye dahil edilmeyecektir.

3- Mükellef Melih YUTMAZ, elde ettiği ticari kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda

olduğundan 2016 yılı mesken kira gelirleri için belirlenmiş olan 3.800,00 TL’lik istisnadan

faydalanamayacaktır. Mükellefin elde ettiği mesken kira hasılatı emlak vergisine esas değerin

%5’ini aştığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 73 üncü maddesinde yer alan Emsal Kira Bedeli

uygulaması açısından da sorun teşkil etmemektedir.
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TUTAR (TL)

Ticari Kazanç
80.000

Bağ-Kur Primi (6.000) 

Safi Ticari Kazanç 74.000 

Menkul Sermaye İradı (Kar Payının ½ İstisna sonrası Kalan Tutarı) 30.000

Gayrimenkul Sermaye İradı
Toplam Hasılat 9.600
Götürü Gider ( % 25 ) (-2.400)

7.200

Beyan Edilen Gelirler Toplamı 111.200

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 111.200

Hesaplanan Gelir Vergisi 30.760

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
Geçici Vergi (Ticari Kazanç): 12.000 TL
Kar Payı Tevkifatı: (60.000*% 15=) 9.000 TL

21.000

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 9.760

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır:



SON 1 YILDA GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
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GVK GEÇİCİ 67. VE 68. MADDE UYGULAMA SÜRESİ
31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

01 Ocak 2016 Tarih ve 29580 saylı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren 6655 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle yapılan düzenleme ile Gelir Vergisi

Kanunu’nun;

a) Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve

elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve

özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik

düzenlemeler içeren Geçici 67’nci maddesinin,

b) Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri

ile jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden %20

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin geçici 68 inci maddesinin,

uygulama süreleri 31.12.2015 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.



GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ

10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6663

sayılı Kanun’un 1. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer

20 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir. (Yürürlük; 10.02.2016 )

Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

MÜKERRER MADDE 20- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle

adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet

başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef

gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç

vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000

Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden

müstesnadır.
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1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak,

kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve

hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı

bozmaz.),

3. Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef

gerçek kişi olunması,

4. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe

başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

5. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere,

faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş

veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından

devralınmamış olması,

6. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında

kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye

şümulü yoktur.
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2016 YILINDAN İTİBAREN BASİT USULDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN

8.000 TL’Sİ VERGİ DIŞI

6663 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin

birinci fıkrasına 1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak

üzere yayımı tarihi olan 10.02.2016’dan itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar

olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20’nci maddesinde yer alan kazanç

istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

6663 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü

maddesinde yapılan değişiklikle de 8.000 Türk liralık tutar Vergi Usul Kanunu

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle her

yıl için yeniden belirlenecektir.
25



Ticari Kazanç 10.000

Bağ-Kur Primi -(3.000)

Kalan (10.000 TL – 3.000 TL) 7.000

Basit Usul İndirimi (G.V.K. Madde 89/15) * -(8.000)

Kalan ( 7.000 TL – 8.000 TL) **
-(1.000)

Örneğin; Kayseri ilinde taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve basit usulde

vergilendirilen Bülent KARADENİZ 2016 yılında 10.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef bu

yıl içinde 3.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir. Mükellefin Beyanı Aşağıdaki Gibi Olacaktır.

* Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı

bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri

ticari kazançlarına 1/1/2016 tarihinden itibaren 8.000 Türk liralık indirim uygulanır.

** Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına

uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere

indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000

Türk lirasının altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi

yıllara devredilmez.
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6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN İLE GELİR VERGİSİ 

KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6728

Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’nda

yapılan düzenlemeleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
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1- SİGORTA SİSTEMİNDEN AYRILIRKEN ALINAN TOPLU PARALARDA TEVKİFAT

DÜZENLEMESİ YAPILDI

6728 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 22 nci maddesinde yapılan

düzenlemeyle, tek primli yıllık gelir sigortalarında sigorta süresinden bağımsız olarak

tamamı olan istisna, sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olanlar için uygulanacak

şekilde değiştirilmekte, sigorta süresi on yıl ve üzeri olan tek primli yıllık gelir

sigortalarından vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmalar hariç, erken

ayrılma durumunda erken ayrılma tarihinde ödenen iratlar üzerinden tevkifat yapılmasına

yasal zemin hazırlanmıştır.

Ayrıca, birikim priminin alındığı hayat sigortalarından on yıl süreyle prim ödeyerek ayrılanlar,

bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye

gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin, defaten toplu para alınması yerine

sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına

yatırılması durumunda, yatırılan kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları gelir

vergisinden istisna edilmiştir.

Bu yolla, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sisteminde biriken tasarrufların defaten

ödeme almak yerine sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir

sigortalarına yatırılması sağlanarak, yurtiçi tasarrufların teşviki amaçlanmıştır.
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2- ÖZEL EMEKLİ SANDIKLARININ ÖDEDİKLERİ EMEKLİ AYLIKLARININ VERGİDEN

İSTİSNA EDİLMESİNDE YENİ KISTAS GETİRİLDİ.

Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde istisnaları düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci

fıkrasının (11) numaralı bendinin parantez içi hükmünde yer alan “ödenen en yüksek ödeme

tutarından” ibaresi “çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, fiilen çalışılan süre esas alınarak en yüksek devlet memuruna yapılabilecek

ödeme tutan kadarki kısmı için istisna uygulanması öngörülmüş olup aşan tutar vergiye

tabi tutulacaktır.

3- BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLER İSTİSNA

KAPSAMINA ALINDI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendinde

yapılan düzenleme ile 01.09.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye dışında

elde edilen kazançlar üzerinden döviz olarak ödenmesi şartıyla kanuni ve iş merkezi

Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerce bölgesel yönetim merkezlerinde

münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam edilen hizmet erbabına ödenen

ücretler istisna kapsamına alınmıştır.



30

4- YURT DIŞINA HİZMET VEREN İŞLETMELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÜCRETLERİNDE

VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI GETİRİLDİ.

6728 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile GVK’nun 33 üncü maddesinde 01.01.2017 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle, “Yurtdışına hizmet veren işletmelerde

indirim” başlığıyla yeniden düzenlenerek, indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında yurtdışı

yerleşiklere yüksek katma değerli hizmet veren işverenlerin istihdam ettiği hizmet erbabının

ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden kısmi indirim uygulaması getirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri, kanuni ve iş merkezi

yurtdışında bulunanlara Türkiye'den verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan ve

kanunda sayılan faaliyetleri kapsamında fiilen istihdam ettikleri hizmet erbabına ödedikleri

ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, her bir

çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safı tutarının, Kanunun 103

üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılması

suretiyle bulunan tutarın, mahsup edilmesi esası getirilmiştir.

Diğer taraftan getirilen vergi indirimden yararlanabilmek için işverenlerin bu faaliyetlerinden

sağladığı hasılatın %85'inin yurtdışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin

yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Uygulamaya ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanan 293 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer almaktadır.
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5- TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU

SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN DOĞRUDAN GİDER YAZABİLMESİNE

İMKAN SAĞLANDI

6728 Sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı

maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine 09.08.2016 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere eklenen parantez içi hüküm ile; mükelleflerin işletmeye dahil

gayrimenkullerinin değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu

sağlamaya yönelik harcamalarını doğrudan gider yazabilmelerine imkân

sağlanmıştır.



6- MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

BİRLEŞTİRİLMESİNE YASAL ZEMİN HAZIRLANDI.

6728 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeler ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 98 inci

maddesinden sonra gelmek “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” başlıklı 98/A

maddesi eklenerek, Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek

verilmesi durumunda; kapsama alınacak veya kapsam dışında bırakılacak mükelleflerin

tespiti ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, beyannamenin şekil, içerik ve ekleri

ile verilen beyannamenin dönemini aylık olarak belirleme hususunda Maliye Bakanlığı ile

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki verilmiştir.

Ayrıca, yine bu kanunda yapılan düzenlemeler ile söz konusu beyannamenin elektronik

ortamda verilmesi ve bilgi verme yükümlülüğü kapsamına alınması ile ilgili olarak 213

sayılı Vergi Usul Kanun’unda da gerekli değişiklikler yapılmıştır.
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7- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA YER ALAN AR-GE İNDİRİMİ

UYGULAMASI BU KANUN METİNLERİNDEN ÇIKARILARAK 5746 SAYILI

KANUN’DA TEK BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI.

6728 Sayılı Kanun’un 15 ve 58. Maddeleri ile sırasıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun

89/9 maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/a maddesinde düzenlenen Ar-Ge

indirimleri bu kanun metinlerinden çıkarılmış, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna “Diğer teşvik unsurları”

başlığı ile eklenen aşağıdaki 3/A maddesi ile tek bir başlık halinde toplanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile uygulamada yaşanan bazı tereddütler giderilmiş, yasal

düzenlemelerden kaynaklı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri arasında farklı

düzenlemelerin önüne geçilerek gelir kurumlar vergisi mükellefleri aynı hükümlere

tabi kılınmış ve tam bir uygulama birliği sağlanmıştır.
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8- BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNİN KAZANÇLARININ YARISI VERGİ DIŞI BIRAKILDI.

6728 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu

maddesinin (13) numaralı bendinde 09.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak

üzere yapılan bir başka düzenleme ile de;

"çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti" ibaresi "çağrı merkezi, ürün testi,

sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü

alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim" şeklinde

değiştirilmiştir.

Böylece; bölgesel hizmet merkezi olmaya yönelik hedef çerçevesinde; ürün testi,

sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti verenler

tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi

yurtdışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurtdışında

yararlanılan bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların yarısının, gelir vergisi

beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılması sağlanmıştır.



6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ

HAKKINDA KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

(Yürürlük:  07.09.2016)

3

5

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6745 sayılı

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’nda

yapılan düzenlemeleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.



36

1. ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ KAZANÇLARI İSTİSNA KAPSAMINA

ALINDI

6745 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 20’nci

maddesinin “Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” şeklindeki

başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç

istisnası” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca birinci fıkranın “Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim

özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü

alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde

beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.” şeklindeki birinci

cümlesinin başına “özel kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiş olup

“İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.”

şeklindeki ikinci cümlesine “istisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve

gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

İstisna uygulaması, 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak özel kreş

ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe

girmiştir.
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2. İZOLASYON GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİNDE

DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK.

6745 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere

GVK’nın “Giderler” başlıklı 74’üncü maddesinin birinci fıkrasının “Kiraya verilen

mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise

maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için

Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinin 3’üncü sırasına göre tespit edilen

emsal değeridir)” şeklindeki (6) numaralı bendine “ile kiraya veren tarafından

yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji

tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi

Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet olarak

dikkate alınabilir.” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile gayrimenkul sahibi tarafından, taşınmazın iktisadi değerini

artıracak nitelikte yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik

harcamaların VUK’un 313’üncü maddesine göre belirlenen tutarı aşması halinde

de gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
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3. KREDİ TEMİNATI SAĞLAYAN KURUMLARA STOPAJ İSTİSNASI TANINDI.

6745 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmek

üzere GVK’nın geçici 67’nci maddesinin “Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya

da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması,

vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup

olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifatı etkilemez.

Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları ile

emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı

fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.” şeklindeki beşinci fıkrasındaki “Şu kadar ki,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamına giren kurumlar ile” ibaresi

eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile KVK’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi

kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların, GVK’nın geçici 67’nci

maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki kazanç ve iratları

üzerinden vergi kesintisi yapılamaması sağlanmaktadır.
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ASGARİ ÜCRETİN NET 1300 TL’NİN ALTINA DÜŞMESİNE ÖNLEMEK MAKSADIYLA 6753

SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE GELİR

VERGİSİ KANUNU’NA GEÇİCİ 86. MADDE EKLENDİ.

28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.10.2016 tarih ve

6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile GVK’na

01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren ve

aşağıda yer alan geçici 86’ncı madde eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile 2016 yılında en düşük asgari ücret tutarı (net 1.300,99

TL) belirlemesine bağlı olarak 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki

ücretlerde GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak

kayıpların ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi amaçlanmıştır.

Maliye Bakanlığı kanunda yer alan yetkisini kullanarak uygulamaya ilişkin usul ve

esaslara ilişkin açıklamalara 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer

vermiştir.


