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Önsöz
Kamu hizmetlerinin yegane finansman kayna¤›, vergilerdir. Vergi k›saca, Devletin
hükümranl›k haklar›na dayanarak, gerçek ve tüzel kifliler için, Kanunla koydu¤u
yükümlülüklerdir. Ancak modern maliye teorisi, günümüzde, vergileri, sadece, yukar›daki
tan›mda oldu¤u gibi, mali boyutu ile de¤il, ayn› zamanda, ekonomik ve sosyal boyutlar›
ile de ele almaktad›r. Vergilemenin, çok büyük miktarda kaynaklar›n, özel kifli ve
kurumlardan kamu kesimine transferi sonucunu do¤urmas› sebebiyle, ekonomik; gelir
ve servet da¤›l›m› üzerindeki do¤rudan etkileri sebebiyle de, önemli sosyal boyutlar›
bulunmaktad›r.
Öte yandan, vergiler, büyüme ve kalk›nman›n sa¤lanmas›, ekonomik dengesizliklerin
giderilmesi ve gelir ve servet da¤›l›m›n›n adil hale getirilmesi fleklinde s›ralayabilece¤imiz,
Maliye Politikas›n›n temel amaçlar›n› gerçeklefltirmede kullan›lan, önemli ve etkili bir
araçt›r.
Bu önemin bir sonucu olarak, Anayasa'm›z›n 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel
hükümlere yer verilmifltir. An›lan maddede, herkesin, kamu giderlerini karfl›lamak
üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü oldu¤u belirtildikten sonra; vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, kanunla konulup kald›r›labilece¤i yada
de¤ifltirilebilece¤i vurgulanm›flt›r. Bu hükmün bir baflka flekilde ifadesi de, vergileme
yetkisinin, ancak ve yaln›z halk›n temsilcilerinden oluflan parlamentolara ait oldu¤udur.
Toplumsal hayat›m›z bak›m›ndan sahip oldu¤u bu farkl› ve önemli ifllevleri sebebiyle,
vergileme ile ilgili kararlar, her zaman, kamuoyu gündeminde yer bulabilmifl ve büyük
yank›lar yaratm›flt›r.
Vergilerin toplumsal hayat›m›z bak›m›ndan yukar›da özetlenen önemi dolay›s›yla,
onüç y›ld›r haz›rlanan Vergi Rehberleri, kay›tl› mükellef olsun olmas›n, ülkede yaflayan
herkesin, vergi sistemimizle ilgili olarak merak edebilece¤i temel sorular›n cevaplar›n›
ve mükellefleri yak›ndan ilgilendiren baz› vergi uygulamalar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgileri
içermektedir.
Bundan öncekilerde oldu¤u gibi, bu Rehber'in de, vergilendirmede çok önemli bir
faktör olan, vergi bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda önemli katk›lar sa¤layaca¤›na
inan›yoruz.
Bu çal›flman›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Ernst & Young uzmanlar›na destekleri
için teflekkürlerimizi sunar›z.

Ernst & Young Türkiye

“Vergi Rehberi 2011” isimli çal›flma vergi yükümlülükleri ile ilgili genel bilgi vermek amac›yla ve 25 Mart
2011 tarihi itibar›yla yürürlükte bulunan vergi yasalar›n›n ilgili hükümleri dikkate al›narak Ernst & Young
uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Rehber'de yer alan bilgi ve aç›klamalardan dolay› Ernst & Young
veya Kuzey YMM A.fi.'ye sorumluluk iddias›nda bulunulamaz. Vergi mevzuat›m›z›n s›k de¤ifltirilen ve
farkl› anlay›fllarla yorumlanabilen yap›s› nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap›lmadan önce
konunun uzmanlar›ndan profesyonel yard›m al›nmas›n› tavsiye ederiz.
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1. Vergilemenin temel kavramlar›
1.1 Verginin tan›m› ve dayana¤›
Vergiler, Devlet veya yetkili k›l›nm›fl organlar› taraf›ndan, kifli ve kurumlardan, kanunlara
dayan›larak, cebren ve karfl›l›ks›z olarak al›nan iktisadi de¤erlerdir. Tan›mdan da
anlafl›labilece¤i gibi, vergiler, özel kifli ve kurumlarla Devlet aras›nda bir borç-alacak
iliflkisi do¤urur.
Günümüzde vergilerin yegane dayana¤›, Devletin hükümranl›k haklar›d›r. Yürürlükte
olan Anayasa'm›z›n 73. maddesinde, herkesin, kamu giderlerini karfl›lamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Ayn› maddede, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, ancak kanunla
konulup de¤ifltirilebilece¤i ve kald›r›labilece¤i de hüküm alt›na al›nmak suretiyle, konuya
verilen önem vurgulanm›flt›r.

1.2 Vergi ödeme gücü
Vergi ödeme gücü kavram›, Anayasam›zda da ifadesini bulan bir kavramd›r. Ancak
vergilendirme ile ilgili tart›flmalar›n her zaman odak noktas›nda bulunan “vergi ödeme
gücü” kavram›n›n tan›m› konusunda da farkl› yaklafl›mlar mevcuttur. Bu yaklafl›mlardan
birine göre vergi ödeme gücü, kiflilerin, kendileri ve ailelerinin yaflam› için gerekli asgari
düzeydeki gelirin üzerinde kalan k›s›md›r.
Bir di¤er görüfle göre de, kiflilerin gelirleri ne olursa olsun vergi ödemeleri gerekir. Bu,
ülkenin vatandafl› olman›n temel gereklerinden biridir.
Vergi ödeme gücüne ulaflmada, günümüzde artan oranl› vergi tarifeleri, asgari geçim
indirimi gibi araçlar kullan›lmaktad›r.

1.3 Verginin konusu
Vergi, kamu giderlerini karfl›lamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve
tek tarafl› olarak, kiflilerin gelir ve servetlerinden, cebren ald›¤› ekonomik de¤erlerdir.
Verginin konusu, üzerine konuldu¤u ve do¤rudan ya da dolayl› olarak kayna¤›n› oluflturan
iktisadi unsurlard›r.
Bu unsurlar, bazen bir gelir (örne¤in: gelir vergisi), bazen bir servet (örne¤in: emlak
vergisi), bazen bir harcama (örne¤in: katma de¤er vergisi ) ve bazen de bir ifllem yada
ka¤›t / belge (örne¤in: damga vergisi) olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

1.4 Matrah
Verginin, üzerinden hesapland›¤› de¤er veya miktard›r. Örne¤in gelir vergisi için, vergiye
tabi her türlü kazanç ve irad›n safi tutar›, kurumlar vergisi için, ilgili Kanun'da vergiye
tabi k›l›nm›fl her türlü kurum kazanc›n›n safi tutar›, katma de¤er vergisi için de, ilgili
Kanun'un 1. maddesinde say›lan vergiye tabi ifllemlerin bedelleri, bu vergilerin matrah›n›
oluflturmaktad›r.

1.5 Mükellef
Vergi kanunlar›na göre, ad›na vergi borcu do¤an gerçek veya tüzel kiflilere verilen
add›r. Örne¤in, gelir vergisi mükellefleri, gerçek kifliler, kurumlar vergisi mükellefleri,
ilgili Kanun'un 1. maddesinde say›lan kurumlar, damga vergisi mükellefleri, vergiye tabi
ka¤›tlar› imza eden veya o ka¤›d›n do¤uraca¤› hukuki sonuçlardan yararlanan gerçek
veya tüzel kiflilerdir.

1.6 Vergi sorumlusu
Vergi sorumlusu, vergi kanunlar›na göre mükellef olmamakla birlikte, verginin, alacakl›
vergi dairesine ödenmesinden sorumlu olan kiflidir.
Örne¤in bir iflveren, çal›flt›rd›¤› iflçilere ödeme yapt›¤› s›rada, bunlar›n ücretleri üzerinden
gelir vergisi kesintisi yapmak ve ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine yat›rmakla sorumludur.
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Burada, gelir vergisinin mükellefleri iflçiler olmas›na ra¤men,
verginin sorumlusu olarak iflverenler belirlenmifltir.
Tüm temel vergi kanunlar›nda (gelir, kurumlar, katma de¤er
vergisi) uygulamas› görülen vergi sorumlulu¤u müessesesi,
verginin tahsilinin güvenli¤ini sa¤lama düflüncesine dayan›r.

di¤er her türlü belge ve yaz›lar, adresleri bilinen gerçek ve tüzel
kiflilere posta vas›tas›yla taahhütlü olarak gönderilir. Söz konusu
belge ve yaz›lar, adresleri bilinmeyenlere, ilan yolu ile tebli¤
edilir. ‹lgilinin kabul etmesi flart›yla, tebli¤in daire (örne¤in: vergi
dairesi) ve komisyonda (örne¤in: uzlaflma komisyonu) yap›lmas›
da mümkündür.

1.7 ‹stisna

1.12 Tahakkuk

Verginin konusuna girmekle birlikte, baz› ifllemlerin ve gelir
unsurlar›n›n, çeflitli ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle,
k›smen veya tamamen vergi d›fl› b›rak›lmas›d›r.

Tarh ve tebli¤ edilen bir verginin, ödenmesi gereken aflamaya
gelmesidir. Vergi kanunlar›na göre beyan üzerinden al›nan
vergiler tahakkuk fifli ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Vergi dairesince
mükellef veya vergi sorumlusundan beyannamenin al›nmas›
üzerine bir tahakkuk fifli düzenlenir ve bunun bir nüshas› mükellefe
veyahut beyannameyi mükellef nam›na vergi dairesine getirene
verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmifl olur. Tahakkuk fiflinin
mükellefe verilen nüshas› ayn› zamanda beyannamenin makbuzu
yerine geçer.

Örne¤in, kurumlar vergisi uygulamas›nda, kurumlar›n, bir baflka
kurumun sermayesine kat›lmak suretiyle elde ettikleri ifltirak
kazançlar›; gelir vergisi uygulamas›nda, binalar›n mesken olarak
kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinin her y›l belirlenen
bir tutar›; katma de¤er vergisi uygulamas›nda, ihracat teslimleri;
özel tüketim vergisi uygulamas›nda, Kanun'a ekli (I) say›l› listede
bulunan mallar›n, petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde
kullan›lmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi, an›lan
vergilerden istisna edilmifltir.

1.8 Muafiyet
Vergi kanunlar›na göre mükellef say›lan bir gerçek veya tüzel
kiflinin, çeflitli ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle, vergi d›fl›
b›rak›lmas›d›r. Gelir vergisi uygulamas›nda, belirtilen flartlar›
tafl›yan esnaf ve çiftçiler, kurumlar vergisi uygulamalar›nda,
Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü, Kanun'la kurulan
emekli ve yard›m sand›klar› ile sosyal güvenlik kurumlar›,
Kanun'da say›lan flartlar› tafl›yan kooperatifler muafiyet
uygulamas›n›n örne¤i olarak gösterilebilir.
Gerek istisna, gerekse de muafiyet uygulamalar›n›n alt›nda yatan
temel gerekçe, o vergi konusunun yada mükellefin
vergilendirilmemesinden sa¤lanacak toplumsal yarar›n,
vergilendirme ile sa¤lanacak toplumsal yarardan daha fazla
oldu¤u düflüncesidir.

1.9 Beyan
Beyan, mükellef ya da vergi sorumlusunun, vergi kanunlar›na
göre hesaplay›p tespit etti¤i vergi matrah›n›, ba¤l› bulundu¤u
vergi dairesine, bir beyanname ile bildirmesidir.
Örne¤in Türkiye'de yerleflik bir gerçek kifli, bir takvim y›l› içinde,
yurt içi ve d›fl›nda elde etti¤i kazançlar›n tümü üzerinden gelir
vergisi matrah›n› hesaplayarak, y›ll›k gelir vergisi beyannamesi
ile Kanun'da belirtilen süre içinde, ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine
bildirmek zorundad›r.

1.10 Tarh
Tarh, verginin tutar›n›n ilgili kanunlarda gösterilen matrah ve
nispetler üzerinden, vergi dairesi taraf›ndan hesaplanarak tespit
edildi¤i idari bir ifllemdir.

1.11 Tebli¤
Tebli¤, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden
hususlar›n, yetkili makamlar taraf›ndan mükellefe veya ceza
sorumlusuna yaz› ile bildirilmesidir.
Tahakkuk fifli ve vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden
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1.13 Vergi ziya›
Mükellefin veya vergi sorumlusunun, vergilendirme ile ilgili
ödevlerini zaman›nda yerine getirmemesi veya eksik yerine
getirmesi sebebiyle, verginin, zaman›nda tahakkuk ettirilmemesi
veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.
Vergi ziya›n›n (kayb›) ortaya ç›kmas› halinde, mükellef ad›na
vergi ziya› cezas› kesilir. Böyle durumlarda, verginin sonradan
tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanmas› yada haks›z iadenin
geri al›nmas›, ceza uygulanmas›na engel de¤ildir.

1.14 Vergilerin s›n›fland›r›lmas›
1.14.1 Dolayl› ve dolays›z vergiler
Vergilerin s›n›fland›r›lmas› konusunda bilinen en yayg›n ayr›m,
dolayl›-dolays›z vergi ayr›m›d›r. Bu konuda iki ölçü
kullan›lmaktad›r. Yans›ma ölçüsüne göre, vergi yükünün bir
baflkas›na devredilebildi¤i vergiler, dolayl› vergilerdir.
Kullan›lan bir di¤er ölçü de, tahakkuk zaman› ölçüsüdür. Daha
aç›k bir ifade ile vergiyi do¤uran olay›n meydana geldi¤i anda
tahakkuk ettirilebilen vergiler, dolayl› vergiler (katma de¤er
vergisi, özel tüketim vergisi gibi), ettirilemeyen vergiler ise
dolays›z vergiler (gelir ve kurumlar vergileri gibi) olarak kabul
edilmektedir.
1.14.2 Kaynaklar›na göre vergiler
Ayn› zamanda vergilerin konusunu da oluflturan kaynaklar›, gelir,
servet ile mal ve hizmetler üzerinden al›nanlar olarak, üç bafll›k
alt›nda toplamak mümkündür.
1.14.2.1 Gelir üzerinden al›nan vergiler
Günümüzde belli bafll› vergi kaynaklar›ndan biri gelirlerdir.
Vergileme sistemimizde, gerçek kiflilerin elde ettikleri gelirler
gelir vergisine, tüzel kiflilerin elde ettikleri gelirler ise kurumlar
vergisine tabidir. Bu iki verginin toplam tutar› 2011 y›l› bütçesinde
(*) 74,3 Milyar TL olarak yer almaktad›r. Buna göre toplam vergi
gelirleri (250,8 Milyar TL) içerisindeki pay›n›n % 29,63 olmas›
öngörülmektedir.
1.14.2.2 Mal ve hizmetler üzerinden al›nan vergiler
Harcamalar›n, kiflilerin ödeme güçlerini gösteriyor olmas›
sebebiyle, mal ve hizmetler de önemli bir vergileme kayna¤›d›r.
Katma de¤er vergisi ve özel tüketim vergisi, mal ve hizmetler
üzerinden al›nan vergilerin en büyük kalemini oluflturmaktad›r.

2011 y›l› bütçesinde (*) bu iki verginin toplam› 143,3 Milyar TL
olarak yer almaktad›r. Buna göre toplam vergi gelirleri (250,8
Milyar TL) içerisindeki pay›n›n % 57,16 olmas› öngörülmektedir.
Bunun yan›nda BSMV, harç ve damga vergilerinin toplam tutar›n›n
da 2011 y›l› bütçesinde (*) 18,1 Milyar TL oldu¤u görülmektedir.
Bu verginin toplam vergi gelirleri içerisindeki pay› ise % 7,22
seviyelerindedir.
1.14.2.3 Servetler ve servet transferi üzerinden al›nan vergiler
Vergi ödeme gücünün bir di¤er göstergesi de servetlerdir.
Günümüzde de uygulanmakta olan, veraset ve intikal vergisi,
motorlu tafl›tlar vergisi ve emlak vergisi, birer servet vergisidir.
2011 y›l› bütçesinde (*) 6 Milyar TL olarak yer alan motorlu
tafl›tlar vergisinin, toplam vergi gelirleri (250,8 Milyar TL)
içerisindeki pay›n›n % 2,4 oldu¤u görülmektedir.
(*) 2011 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar›s›'ndan al›nm›flt›r.

1.15 Resim
Belirli bir iflin veya hizmetin yap›lmas› konusunda, Devletin veya
yetkili organlar›n›n verdi¤i izin karfl›l›¤›nda ödenen paralard›r.
Bu kaynaktan sa¤lanan kamu gelirlerinin toplam gelirler içindeki
pay› oldukça düflüktür.
Örnek: R›ht›m resmi

1.16 Harç
Devlet veya yetkili k›ld›¤› organlar› taraf›ndan sunulan bir hizmetin
karfl›l›¤›nda, bu hizmetlerden yararlananlar taraf›ndan ödenen
paralard›r. Harçlar›n özelli¤i devlet taraf›ndan yap›lan belli bir
hizmetin veya sa¤lanan belli bir menfaatin veya sa¤lanan
ayr›cal›¤›n karfl›l›¤›nda ödenmifl olmas›d›r.

1.20 Vergi ehliyeti
Özel hukukta, borç akdi, taraflar›n hukuki ehliyetlerinin
bulunmas›n› gerektirir. Vergi iliflkisinde de mükellef ad›na bir
borç do¤du¤una göre ilk bak›flta böyle bir ehliyetin aranmas›
lüzumu akla gelir. Ancak özel hukuktaki bu kuraldan farkl› olarak,
kamu hukukunun bir dal› olan vergi hukukunda, mükellefiyet
veya vergi sorumlulu¤u için kanuni ehliyet gerekmez. Vergi
kanunlar›n›n, verginin konusu olarak sayd›klar› ifllemlere taraf
olanlar, fiil ehliyetine sahip olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n
vergi mükellefi veya sorumlusu olurlar.
Vergiyi do¤uran olay›n kanunlarla yasak edilmifl bulunmas› da,
mükellefiyeti ve vergi sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.

1.21 Vergi mahremiyeti
Vergileme ile ilgili usul hükümlerinin yer ald›¤› Vergi Usul
Kanunu'nda, görevleri gere¤i mükelleflerin veya onlarla ilgili
kimselerin ticari, flahsi ve di¤er her nevi s›rlar›n› ö¤renme
durumunda olanlar›n, bu s›rlar› iffla edemeyecekleri ve kendileri
yada üçüncü flah›slar yarar›na kullanamayacaklar› hükme
ba¤lam›flt›r. Ayn› maddede, söz konusu s›rlar› saklamakla yükümlü
olan görevliler;
a. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile u¤raflan memurlar,
b. Vergi Mahkemeleri, Bölge ‹dare Mahkemeleri ve Dan›fltay'da
görevli olanlar,
c. Vergi kanunlar›na göre kurulan komisyonlara kat›lanlar,
d. Vergi ifllerinde kullan›lan bilirkifliler,
olarak say›lm›flt›r.

Örnek: Yarg› harçlar›, tapu ve kadastro harçlar›, konsolosluk
harçlar›, trafik harçlar›, finansal faaliyet harçlar› vb.

1.17 Vergi alacakl›s›
Vergi koyma, yani vergilendirme yetkisine sahip kamu
kurulufllar›na, vergi alacakl›s› denir. Devlet, belediyeler, il özel
idareleri, yetkili k›l›nd›klar› çeflitli vergi ve benzeri
yükümlülüklerde, vergi alacakl›s› durumundad›rlar.

1.18 Vergi borçlusu
Verginin ödenmesi bak›m›ndan alacakl› vergi idaresine karfl›
muhatap olan kiflidir. Vergi borçlusu, verginin mükellefi olabilece¤i
gibi, Kanun'un öngördü¤ü durumlarda vergi sorumlusu da olabilir.

1.19 Vergi do¤uran olay›n ispat›
Vergiyi do¤uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek
mahiyeti, yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabilir. Vergiyi
do¤uran olayla ilgisi tabii ve aç›k bulunmayan flahitlerin ifadesi
delil olarak kullan›lmaz.
‹ktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olay›n özelli¤ine
göre normal ve mutat olmayan bir durumun iddia olunmas›
halinde ispat külfeti, bunu iddia eden tarafa aittir.
Aksine hüküm bulunmad›kça, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan
ve üçüncü flah›slarla olan münasebet ve muamelelere ait olan
kay›tlar›n belgelenmesi mecburidir.
Vergi rehberi 2011
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2. Gelir vergisi
2.1 Gelir vergisinin konusu
Gerçek kiflilerin gelirleri, gelir vergisine tabidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde
vergiye tabi gelirin tan›m› yap›l›rken, 2. maddesinde ise vergiye tabi gelir unsurlar›
say›lm›flt›r. Buna göre gerçek kiflilerin, Kanun'un 2. maddesinde say›lan gelir
kaynaklar›ndan elde ettikleri gelirler, gelir vergisine tabidir. Daha aç›k bir ifade ile
vergiye tabi gelir, gerçek kiflilerin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n
safi tutar›d›r.

2.2 Gelirin unsurlar›
Gelir vergisine tabi gelir unsurlar›, afla¤›da say›ld›¤› gibidir.
a. Ticari kazançlar
b. Zirai kazançlar
c. Ücretler
d. Serbest meslek kazançlar›
e. Gayrimenkul sermaye iratlar›
f. Menkul sermaye iratlar›
g. Di¤er kazanç ve iratlar

2.3 Mükellefiyet türleri
2.3.1 Tam mükellefler
Gelir vergisi uygulamas›nda mükellefler, tam mükellef ve dar mükellef olarak, iki genel
kategoriye ayr›lm›flt›r. Bu kategorileri birbirinden ay›ran ölçüt “Türkiye'de yerleflmifl
olma'' kriteridir. Vergi uygulamas›nda, Türkiye'de yerleflmifl say›lan gerçek kifliler tam
mükellef, yerleflmifl say›lmayanlar ise dar mükellef olarak adland›r›lmaktad›r.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde;
a. ‹kametgah› Türkiye'de olanlar,
b. Bir takvim y›l› içerisinde Türkiye'de devaml› olarak 6 aydan fazla oturanlar,
gelir vergisi uygulamas› aç›s›ndan tam mükellef say›lmaktad›rlar. Tam mükellefler
taraf›ndan Türkiye içinde ve d›fl›nda elde edilen kazanç ve iratlar›n tamam› Türkiye'de
vergilendirilir.
2.3.2 Dar mükellefler
Gelir Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde, Türkiye'de yerleflme konusunda ikametgah
ve oturma süresi esas› benimsenmifltir. Türkiye'de ikametgah› bulunan ve bir takvim
y›l› içerisinde alt› aydan fazla oturanlar›n Türkiye'de yerleflmifl say›lacaklar› ve Türkiye'de
alt› aydan fazla oturanlar›n geçici ayr›lmalar›n›n, Türkiye'de oturma sürelerinin hesab›nda
dikkate al›nmayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Madde metninde geçen ikametgah kavram›n›n, Medeni Kanun'un 19 ve izleyen maddeleri
hükümlerinde yaz›l› olan yerler olarak anlafl›lmas› gerekti¤i de madde metninde ayr›ca
hükme ba¤lanm›flt›r.
Ancak Gelir Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde, belli ve geçici bir görev veya ifl için
Türkiye'ye gelen ifl, ilim ve fen adamlar›, uzmanlar, memurlar, bas›n ve yay›n muhabirleri
ve durumlar› bunlara benzeyen di¤er kimselerle tahsil, tedavi, dinlenme veya seyahat
amac›yla gelenler ve tutukluluk, hükümlülük veya hastal›k gibi elde olmayan sebeplerle
Türkiye'de al›konulmufl veya kalm›fl olanlar›n, Türkiye'de alt› aydan fazla otursalar
dahi, Türkiye'de yerleflmifl say›lamayacaklar›, dolay›s›yla sadece Türkiye'de elde ettikleri
kazanç ve iratlardan dolay› vergilendirilecekleri aç›klanm›flt›r.
Bu hükümler çerçevesinde, oturma ve çal›flma izni alarak alt› aydan daha fazla bir
süredir yurt d›fl›nda yaflayan Türk vatandafllar› da, vergi uygulamalar› bak›m›ndan dar
mükellef say›lmaktad›rlar.
Ayr›ca, dar mükellefiyete tabi kiflilerin, Türkiye'de kazanç ve irat elde etmesine iliflkin
koflullar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinde;
a. Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye'de iflyerinin bulunmas› veya daimi
temsilci bulundurmas› ve kazanc›n bu yerlerde veya bu temsilciler vas›tas› ile
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sa¤lanmas›,
b. Zirai kazançlarda; zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi,
c. Ücretlerde; hizmetin Türkiye'de ifa edilmifl veya edilmekte
olmas› veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi,
d. Serbest meslek kazançlar›nda; serbest meslek faaliyetlerinin
Türkiye'de icra edilmesi veya de¤erlendirilmesi,
e. Gayrimenkul sermaye iratlar›nda; gayrimenkulün Türkiye'de
bulunmas› ve bu mahiyetteki mal ve haklar›n Türkiye'de
kullan›lmas› veya de¤erlendirilmesi,
f. Menkul sermeye iratlar›nda; sermayenin Türkiye'de yat›r›lm›fl
olmas›,
g. Di¤er kazanç ve iratlarda; bu kazanç ve iratlar› do¤uran iflin
veya muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de
de¤erlendirilmesi,

tarifeleri Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.1 Gelir
vergisi oranlar›” bafll›¤› alt›nda dikkatinizde sunulmufltur.

2.5 Gelir unsurlar›n›n vergilendirilmesi
Bu bölümde, Gelir Vergisi Kanunu'nda tan›mlanan gelir
unsurlar›ndan, ticari kazanç, serbest meslek kazanc›, ücret,
gayrimenkul sermaye irad› ve menkul sermaye irad› ele al›nm›flt›r.
2.5.1 Ticari kazançlar›n vergilendirilmesi
2.5.1.1 Tan›m›
Her türlü ticari ve s›nai faaliyetlerinden do¤an kazançlar ticari
kazançt›r.
2.5.1.2 Ticari kazanc›n tespit flekilleri
Ticari kazanç gerçek veya basit usule göre tespit edilmektedir.

olarak belirtilmifltir.
Yukar›da yap›lan aç›klamalarda geçen, “Türkiye'de
de¤erlendirme” ifadesi ile kastedilen, ödemenin Türkiye'de
yap›lmas› veya ödeme yabanc› ülkede yap›lm›flsa, Türkiye'de
ödeyenin veya nam ve hesab›na ödeme yap›lan›n hesaplar›na
intikal ettirilmesi veya kar›ndan ayr›lmas›d›r.

2.4 Gelir vergisi oranlar›
Türkiye'de gelir vergisi, artan oranl› bir tarifeye göre
hesaplanmaktad›r. Bu tarifede yer alan vergi oranlar›, vergiye
tabi gelirin miktar› yükseldikçe artmaktad›r. Artan oranl› vergi
tarifesi uygulamas›n›n alt›nda, yüksek gelir gruplar›n›n vergi
ödeme güçlerinin daha fazla oldu¤u ve bu sebeple de daha
yüksek miktarda vergi ödemeleri gerekti¤i düflüncesi yatmaktad›r.
2.4.1 Gelir türlerine göre belirlenen gelir vergisi tarifeleri
1 A¤ustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 6009 say›l›
“Gelir Vergisi Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”un 3. maddesi
ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Söz konusu hüküm ile ücret gelirleri ile ücret d›fl›ndaki gelirler
için iki ayr› tarife belirlenmifltir.
Bu iki tarifenin asl›nda alt gelir dilimleri de¤il, sadece en üst gelir
dilimleri birbirinden farkl›laflt›r›lmakta, ücret gelirleri için % 27'lik
dilim biraz daha geniflletilmektedir. Bu de¤ifliklik 1 Ocak 2010
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yay›mland›¤› tarihte
yürürlü¤e girmifltir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 6009 Say›l› Kanun ile de¤iflik 103.
maddesi uyar›nca 2011 y›l›nda elde edilen ücret ve ücret d›fl›ndaki
gelirler 2010 y›l›nda oldu¤u gibi iki farkl› tarifeye göre
vergilendirilecektir.
2.4.2 Gelir dilimlerinin hesaplanma esaslar› ve uygulanacak
tarife
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesi uyar›nca, ilgili
y›lda uygulanacak olan gelir vergisi tarifesindeki gelir dilimleri
bir önceki y›l uygulanan gelir dilimlerinin, ayn› y›l için aç›klanan
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmas› suretiyle hesaplanmakta
ve bu flekilde hesaplanan tutarlar›n % 5'ini aflmayan kesirler
dikkate al›nmamaktad›r. 2010 y›l› yeniden de¤erleme oran›
% 7,7 olarak aç›klanm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan, 2011 y›l›nda ücret ve ücret d›fl›ndaki
gelirler için uygulanacak olan vergi tarifelerinin gelir dilimleri,
bu oran dikkate al›nmak suretiyle hesaplanm›fl ve 29 Aral›k 2010
tarihli Resmi Gazete'de (6. mükerrer) yay›mlanan 278 seri
numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile duyurulmufltur. Söz
konusu tebli¤deki bilgiler çerçevesinde, 2011 y›l›nda elde edilen
ücret ve ücret d›fl›ndaki gelirler için uygulanacak olan vergi
Vergi rehberi 2011

2.5.1.2.1 Gerçek usulde ticari kazanc›n tespiti
Gerçek usulde ticari kazanc›n tespiti iki flekilde yap›labilir:
a. Bilanço esas›nda ticari kazanc›n tespiti: Bilanço esas›nda, ticari
kazanç, teflebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda
ve bafl›ndaki de¤erleri aras›ndaki müspet farkt›r. Ticari kazanc›n
tespiti s›ras›nda, Vergi Usul Kanunu'nun de¤erlemeye iliflkin
hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 41. maddeleri
uygulan›r.
b. ‹flletme hesab› esas›nda ticari kazanc›n tespiti: ‹flletme hesab›
esas›nda, ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen
has›lat ile giderler aras›ndaki müspet farkt›r. Bu usulde de
ticari kazanc›n tespiti s›ras›nda, Vergi Usul Kanunu'nun
de¤erlemeye iliflkin hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 40
ve 41. maddeleri uygulan›r.
2.5.1.2.2 Basit usulde ticari kazanc›n tespiti
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen
has›lattan giderler ve sat›lan mallar›n al›fl bedellerinin düflülmesi
suretiyle tespit edilir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 51. maddesinde say›lan iflleri yapanlar›n
basit usulden faydalanmalar› mümkün bulunmamaktad›r.
Bu mükellefler, mal al›fllar›, giderleri ve has›latlar›n› gösteren
belgeleri ayr› ayr› dosyalarda saklamak zorundad›rlar.
Basit usulde vergilendirme için, baz› flartlar›n gerçekleflmifl olmas›
gerekmektedir. Bunlar, Kanun'da, genel ve özel flartlar olarak
iki bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere basit usule tabi olman›n genel ve özel flartlar›,
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.2 Basit usule tabi
olman›n genel ve özel flartlar›” bafll›¤› alt›nda dikkatinizde
sunulmufltur.
2.5.1.3 Ticari kazançtan indirilebilecek giderler
Ticari kazanç elde eden mükelleflerin gelir vergisi matrahlar›n›n
hesab›nda, afla¤›daki giderler, has›latlar›ndan indirilebilmektedir.
a. Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan
genel giderler (‹hracat, yurt d›fl›nda inflaat, onarma, montaj ve
tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yaz›l›
giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri
hâs›lat›n binde beflini aflmamak flart›yla yurt d›fl›ndaki bu ifllerle
ilgili giderlerine karfl›l›k olmak üzere götürü olarak hesaplad›klar›
giderleri de indirebilirler),
b. Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat›nda
iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri
ve emekli aidat› (Bu primlerin ve aidat›n istirdat edilmemek üzere
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Türkiye'de kain sigorta flirketlerine veya emekli ve yard›m
sand›klar›na ödenmifl olmas› ve emekli ve yard›m sand›klar›n›n
tüzel kiflili¤i haiz bulunmalar› flart›yla), Gelir Vergisi Kanunu'nun
27. maddesinde yaz›l› giyim giderleri,
c. ‹flle ilgili olmak flart›yla, mukavelenameye veya ilama veya
kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
d. ‹flle ilgili ve yap›lan iflin ehemmiyeti ve geniflli¤i ile mütenasip
seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksad›n›n gerektirdi¤i
süreyle s›n›rl› olmak flart›yla),
e. Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmeye dahil olan ve iflte
kullan›lan tafl›tlar›n giderleri,
f. ‹flletme ile ilgili olmak flart›yla; bina, arazi, gider, istihlak,
damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi,
resim ve harçlar,
g. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan amortismanlar,
h. ‹flverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara
ödenen aidatlar (flu kadar ki; ödenen aidat›n bir ayl›k tutar›,
iflyerinde iflçilere ödenen ç›plak ücretin bir günlük toplam›n›
aflamaz),
i. ‹flverenler taraf›ndan ücretliler ad›na bireysel emeklilik
sistemine ödenen katk› paylar› (Gerek iflverenler gerekse
ücretliler taraf›ndan bireysel emeklilik sistemine ödenen ve
vergi matrah›n›n tespitinde dikkate al›nan katk› paylar›n›n
toplam› Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesinin birinci
f›kras›n›n 3 numaral› bendinde belirlenen oran ve haddi
aflamaz.),
j. Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan
dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da, temizlik, giyecek ve
yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
2.5.1.4 Ticari kazançtan indirilemeyecek giderler
Ticari kazanç elde eden mükelleflerin, gelir vergisi matrahlar›n›n
hesab› s›ras›nda, afla¤›daki giderlerin has›latlar›ndan indirilmesi
mümkün olmamaktad›r.
a. Teflebbüs sahibi ile eflinin ve çocuklar›n›n iflletmeden çektikleri
paralar veya aynen ald›klar› sair de¤erler (Aynen al›nan
de¤erler emsal bedeli ile de¤erlenerek teflebbüs sahibinin
çektiklerine ilave olunur.)
b. Teflebbüs sahibinin kendisine, efline, küçük çocuklar›na
iflletmeden ödenen ayl›klar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar
ve tazminatlar;
c. Teflebbüs sahibinin iflletmeye koydu¤u sermaye için
yürütülecek faizler;
d. Teflebbüs sahibinin, eflinin ve küçük çocuklar›n›n iflletmede
cari hesap veya di¤er flekillerdeki alacaklar› üzerinden
yürütülecek faizler;
e. Yukar›da yer verilen ifllemler hariç olmak üzere, teflebbüs
sahibinin, iliflkili kifliler ile emsallere uygunluk ilkesine ayk›r›
olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya
hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunmas› halinde, emsallere
uygun bedel veya fiyatlar ile teflebbüs sahibince uygulanm›fl
bedel veya fiyat aras›ndaki iflletme aleyhine oluflan farklar
iflletmeden çekilmifl say›lmaktad›r.
Teflebbüs sahibinin efli, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil
yansoy ve kay›n h›s›mlar› ile do¤rudan veya dolayl› orta¤›
bulundu¤u flirketler, bu flirketlerin ortaklar›, bu flirketlerin
idaresi, denetimi veya sermayesi bak›m›ndan kontrolü alt›nda
bulunan di¤er flirketler kanun maddesinde iliflkili kifli olarak
tan›mlanm›flt›r.
‹malat ve inflaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para al›nmas›
veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren
ifllemler, her hâl ve flartta mal veya hizmet al›m ya da sat›m›
olarak de¤erlendirilmelidir.
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‹flletmeden çekilmifl say›lan farklar, iliflkili kifli taraf›ndan beyan
edilmifl gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n hesab›nda
dikkate al›nm›fl ise iliflkili kiflinin vergilendirme ifllemleri buna
göre düzeltilir. ‹liflkili kifliler ve bu kiflilerle yap›lan ifllemler
hakk›nda Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde yer almayan
hususlar bak›m›ndan, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
13. maddesi hükmü uygulan›r.
f. Her türlü para cezalar› ve vergi cezalar› ile teflebbüs sahibinin
suçlar›ndan do¤an tazminatlar (Akitlerde ceza flart› olarak
derpifl edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat say›lmaz.)
g. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine
ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50'si. (Bakanlar Kurulu, bu
oran› % 100'e kadar art›rmaya, s›f›ra kadar indirmeye yetkilidir.)
Bakanlar Kurulu 90/1081 Say›l› Kararname ile söz konusu yetkisini
kullanarak, oran› s›f›ra indirmifltir. Ancak 4207 say›l› Tütün
Mamullerinin Zararlar›n›n Önlenmesine Dair Kanun'un 4.
maddesinde yap›lan ve 19 May›s 2008 tarihi itibar›yla yürürlü¤e
giren de¤ifliklikle, Gelir Vergisi Kanunu'nun yukar›da belirtilen
hükmündeki ilan ve reklam giderlerinin gelir ve kurumlar vergisi
matrahlar›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›namayaca¤›
hükmü Kanun'a eklenmifltir.
Bu de¤ifliklik kapsam›nda Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan
2 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde, her türlü
alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin tan›t›m›na
yönelik bu tür reklam harcamalar›n›n, kurum kazanc›n›n tespitinde
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al›nmas› gerekti¤i
belirtilmifltir.
Dan›fltay 4. Daire Baflkanl›¤›n›n 22.09.2008 tarih ve 2008/3758
Esas No.lu Karar› ile 2 seri numaral› KV Genel Tebli¤i'nde yer
alan yukar›daki aç›klaman›n her türlü alkol ve alkollü içkilere ait
ilan ve reklam giderleri yönünden yürütülmesi durdurulmufltur.
Rehber'in yay›na haz›rland›¤› tarih itibar›yla, Dan›fltay taraf›ndan
esasa iliflkin karar verilmemifltir.
h. Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay›tl› olan yat, kotra,
tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi
hava tafl›tlar›ndan iflletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayanlar›n giderleri ile amortismanlar›;
i. Bas›n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve televizyon
yay›nlar›ndan do¤acak maddî ve manevî zararlardan dolay›
ödenen tazminat giderleri.
Yukar›da yer verilen düzenlemelerin uygulanmas›nda, kollektif
flirketlerin ortaklar› ile adi ve eshaml› komandit flirketlerin
komandite ortaklar› teflebbüs sahibi say›l›r.
2.5.1.5 E¤itim ve ö¤retim iflletmelerinin kazançlar›nda istisna
uygulamas›
Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel
okullar›n›n iflletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanl›¤›n
görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›n›n 254 seri numaral›
Gelir Vergisi Genel Tebli¤i ile belirledi¤i usul ve esaslar
çerçevesinde befl vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna
edilmifltir. ‹stisna, okullar›n faaliyete geçti¤i vergilendirme
döneminden itibaren bafllar.
2.5.2 Ücretlerin vergilendirilmesi
2.5.2.1 Ücretin tan›m›
Gelir Vergisi Kanunu'nda ücret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine
ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlar
ile sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler fleklinde
tan›mlanm›flt›r.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat› (mali sorumluluk
tazminat›), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye,
gider karfl›l›¤› veya baflka adlar alt›nda ödenmifl olmas› veya bir
ortakl›k iliflkisi niteli¤inde olmamas› flart› ile kazanc›n belli bir
yüzdesi fleklinde tespit edilmifl olmas›, ücret niteli¤ini
de¤ifltirmeyecektir.
2.5.2.2 Gerçek ücret
Ücretin gerçek safi de¤eri, ücretin tan›m›nda yer alan menfaatler
toplam›ndan afla¤›daki indirimlerin yap›lmas› sureti ile hesaplan›r.
a. 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu'na göre yap›lan kanuni
kesintilerle, Ordu Yard›mlaflma Kurumu ve benzeri kamu
kurumlar› için yap›lan kanuni kesintiler,
b. Kanunla kurulan emekli sand›klar› ile 506 Say›l› Sosyal
Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen
sand›klara ödenen aidat ve primler,
c. Mükellefin flahs›na, efline ve küçük çocuklar›na ait özel sigortalar
için hizmet erbab› taraf›ndan ödenen primler ile bireysel
emeklilik sistemine ödenen katk› paylar›. Ancak bu primlerin
indirim olarak dikkate al›nabilmesi için baz› koflullar mevcuttur.
Bunlar:
Sigortan›n veya emeklilik sözleflmesinin, Türkiye'de kurulu
ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik flirketi
nezdinde akdedilmifl olmas›,
Ödenen prim, aidat ve katk› paylar› toplam›n›n, ödendi¤i
ayda elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi
d›fl›ndaki flah›s sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendi¤i
ayda elde edilen ücretin % 5'ini) ve y›ll›k olarak asgari ücretin
y›ll›k tutar›n› aflmamas›d›r.
d. Çal›flanlar taraf›ndan Sendikalar Kanunu hükümlerine göre
sendikalara ödenen aidatlar, (Aidat›n ödendi¤inin
belgelendirilmesi flartt›r)
2.5.2.2.1 ‹stisnalar
Gelir Vergisi'nden istisna olan ücretlerden baz›lar›na afla¤›da
yer verilmifltir.
a. Köylerde veya son nüfus say›m›na göre nüfusu 5.000'i
aflmayan yerlerde faaliyet gösteren ve el dokuma hal› ve kilim
imalat›nda çal›flan iflçilerin ücretleri,
b. Gelir vergisinden muaf olanlar›n veya gerçek usulde
vergilendirilmeyen çiftçilerin yan›nda çal›flan iflçilerin ücretleri,
c. Madenlerde çal›flan iflçilerin maden cevheri istihsali ile ilgili
yeralt›nda çal›flt›klar› zamanlara ait ücretleri,
d. Köy muhtar› ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi vb.
hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler,
e. Hizmetçi ücretleri, (mürebbiyelere ödenen ücretler hariçtir)
f. Sanat okullar› ve bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ›slah
evlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çal›flan ö¤rencilere,
hükümlü ve tutuklulara ve düflkünlere verilen ücretler,
g. ‹flverence iflyerinde yemek verilmek suretiyle sa¤lanan
menfaatler. ‹flverenlerce çal›flanlara iflyerinde yemek
verilmemesi durumunda ise çal›fl›lan günlere ait bir günlük
yemek bedelinin, her y›l için ayr›ca belirlenen tutar› aflmamas›
ve yemek bedeli ödemesinin yemek verme hizmetini sa¤layan
mükellefe yap›lmas› flart›yla bu ödemeler de gelir vergisinden
istisna olarak de¤erlendirilmektedir. Örne¤in personele yemek
fifli veya yemek kart› verilmesi suretiyle yap›lan ödemeler bu
kapsamdad›r.
Bu hüküm uyar›nca gelir vergisinden istisna edilen yemek
yard›m› tutarlar›n› y›llar itibar›yla gösteren tabloya Rehber'in
“14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.3 Gelir vergisinden istisna
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günlük yemek yard›m›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
h. Genel olarak maden iflletmelerinde ve fabrikalarda çal›flan
hizmet erbab›na konut tedariki ve bunlar›n elektrik, ›s›nma gibi
masraflar› ile mülkiyeti iflverene ait olan ve brüt alan› 100 m2
yi aflmayan konutlar›n hizmet erbab›na mesken olarak tahsisi
suretiyle sa¤lanan menfaatler (Aflan k›sma isabet eden menfaat
için istisna uygulanmaz).
i. ‹flçilerin ifle topluca gidip gelmeleri için iflveren taraf›ndan
yap›lan tafl›ma giderleri,
j. Ç›raklar›n asgari ücreti aflmayan ücretleri,
k. ‹flle ilgili yap›lan seyahatlerdeki gerçek yol giderlerinin tamam›
ile yemek ve yatmak giderlerine karfl›l›k hizmet erbab›na verilen
gündelikler. (Ayn› ayl›k seviyesindeki devlet memuru gündeli¤ini
aflmamak üzere).
l. Devlet Memurlar› Kanunu'na göre ödenen yakacak yard›mlar›,
m. Hizmet erbab›na ödenen çocuk zamlar›, (Devletçe verilen
tutar› aflmayan k›s›m için) evlenme ve do¤um yard›mlar›,
(hizmet erbab›n›n iki ayl›¤›na tekabül eden tutar› aflmamas›
koflulu ile)
n. Evlenme ve do¤um münasebetiyle hizmet erbab›na yap›lan
yard›mlar.
o. ‹fl Kanunu'na göre ödenmesi gereken k›dem tazminatlar›,
p. Nafakalar,
q. Demirbafl olarak verilen giyim eflyas›,
r. Spor yar›flmalar›na kat›lan amatör sporculara ödenen ödül ve
ikramiyeler,
s. Spor yar›flmalar›n› yöneten hakemlere ödenen ücretler,
t. Sosyal sigortalar kurumlar› taraf›ndan sigortal›lara yap›lan
ödemeler
u. ‹lim ve fenni, güzel sanatlar›, tar›m›, hayvan yetifltirilmesini ve
memleket bak›m›ndan faydal› olan di¤er iflleri teflvik etmek
amac›yla verilen ikramiye ve mükafatlar,
v. Yabanc› ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumlar› taraf›ndan
ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim ayl›klar›,
w. Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete
tabi iflverenlerin yan›nda çal›flan hizmet erbab›na, iflverenin
Türkiye d›fl›nda elde etti¤i kazançlar› üzerinden döviz olarak
ödedi¤i ücretler.
x. Subay, astsubay, erbafl ve erlere ve Ordu hizmetinde bulunan
sivil makinistlere, uçufl, dal›fl gibi hizmetleri dolay›s›yla verilen
tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar.
y. Türk Hava Kurumu veya kanuni veya ifl merkezi Türkiye'de
bulunan müesseselerde uçufl maksad›yla görevlendirilen, hava
arac›n›n sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçufl esnas›nda
uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havac›l›k otoritesince
sertifikaland›r›lm›fl personele; fiilen uçufl hizmeti, deniz alt›na
dal›fl yapanlara fiilen dal›fl hizmetleri dolay›s›yla verilen
tazminat, gündelik, ikramiye ve zamlar.
2.5.2.2.2 Sakatl›k indirimi
Çal›flma gücünün;
Asgarî % 80'ini kaybetmifl bulunan hizmet erbab› birinci derece
sakat,
Asgarî % 60'›n› kaybetmifl bulunan hizmet erbab› ikinci derece
sakat,
Asgarî % 40'›n› kaybetmifl bulunan hizmet erbab› ise üçüncü
derece sakat,
say›l›r. 2011 y›l› için sakatl›k dereceleri itibar›yla belirlenen ve
hizmet erbab›n›n ücretinden indirilebilecek olan tutarlar Rehber'in
“14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.4 Sakatl›k indirimi tutarlar›”
bafll›¤› alt›nda dikkatinize sunulmufltur.
2.5.2.2.3 Asgari geçim indirimi
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildi¤i takvim y›l› bafl›nda
geçerli olan ve sanayi kesiminde çal›flan 16 yafl›ndan büyük iflçiler
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için uygulanan asgarî ücretin y›ll›k brüt tutar›n›n; mükellefin
kendisi için % 50'si, çal›flmayan ve herhangi bir geliri olmayan
efli için % 10'u, çocuklar›n her biri için ayr› ayr› olmak üzere; ilk
iki çocuk için % 7,5 di¤er çocuklar için % 5'idir.

2.5.3.2. Serbest meslek erbab›
Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler,
serbest meslek erbab›d›r. Ayr›ca, afla¤›da say›lanlar da serbest
meslek erbab› kabul edilmektedirler.

Asgarî geçim indirimi, yukar›da yer verilen hususlar dahilinde
tespit edilen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesindeki
gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oran›n
(% 15) çarp›lmas›yla bulunan tutar›n, hesaplanan vergiden
mahsup edilmesi suretiyle uygulan›r. Mahsup edilecek k›sm›n
fazla olmas› halinde iade yap›lmaz.

a. Gümrük komisyoncular›, borsa ajan ve acenteleri, noterler,
b. Serbest meslek kazanc›ndan hisse alanlar,
c. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi flirketlerde
ortaklar, adi komandit flirketlerde komanditeler,
d. Dava vekilleri, müflavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest
meslek erbab›n›n ticari ve mesleki ifllerini takip edenler ve
konser veren müzik sanatç›lar›,
e. Ebe, sünnetçi, sa¤l›k memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki
faaliyette bulunanlar, (Vergi Usul Kanunu'nun 155. maddesinde
say›lan koflullardan en az ikisini tafl›malar› flart› ile)

‹ndirimin uygulamas›nda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan
veya mükellef taraf›ndan bak›lan (nafaka verilenler, evlat
edinilenler ile ana veya babas›n› kaybetmifl torunlardan mükellefle
birlikte oturanlar dâhil) 18 yafl›n› veya tahsilde olup 25 yafl›n›
doldurmam›fl çocuklar›, "efl" tabiri ise, aralar›nda yasal evlilik
ba¤› bulunan kiflileri ifade etmektedir.
Ücret geliri elde eden efller d›fl›ndaki efller, uygulama s›ras›nda,
çal›flmayan ve geliri bulunmayan efl olarak kabul edileceklerdir.
‹ndirim tutar›n›n tespitinde mükellefin, gelirin elde edildi¤i
tarihteki medenî hali ve aile durumu esas al›n›r. ‹ndirim, yukar›daki
oranlara göre hesaplanan tutarlar› aflmamak kayd›yla, ücret
geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayr› ayr›, çocuklar
için efllerden yaln›zca birisinin gelirine uygulanmal›d›r. Boflananlar
için ise indirim tutar›n›n hesab›nda, nafakas›n› sa¤lad›klar› çocuk
say›s› dikkate al›nmal›d›r.
Asgari geçim indirimine iliflkin örnek hesaplama tablosu Rehber'in
“14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.5 Asgari geçim indirimi hesab›”
bafll›¤› alt›nda dikkatinize sunulmufltur.
2.5.2.3 Di¤er ücretler
Afla¤›da say›lan kiflilerin safi ücretleri takvim y›l› bafl›nda geçerli
olan ve sanayi kesiminde çal›flan 16 yafl›ndan büyük iflçiler için
uygulanan asgari ücretin y›ll›k brüt tutar›n›n % 25'idir.
a. Kazançlar› basit usulde tespit edilen ticaret erbab›n›n yan›nda
çal›flanlar,
b. Özel hizmetlerde çal›flan floförler,
c. Özel inflaatlarda çal›flt›r›lan iflçiler,
d. Gayrimenkul sermaye irad› sahibinin yan›nda çal›flanlar,
e. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmamas› sebebiyle,
Dan›fltay'›n olumlu görüflü ile Maliye Bakanl›¤›nca bu kapsama
al›nanlar.
Di¤er ücretler için y›ll›k beyanname verilmesine gerek yoktur.
Ayr›ca, baflka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde
de di¤er ücretler beyannameye dahil edilmeyecektir.
2.5.3 Serbest meslek kazançlar›n›n vergilendirilmesi
2.5.3.1 Tan›m›
Her türlü serbest meslek faaliyetinden do¤an kazançlar serbest
meslek kazanc›d›r.
Serbest meslek faaliyeti ise;
Sermayeden çok kiflisel çal›flmaya, ilmi veya mesleki bilgiye
veya ihtisasa dayanan,
Ticari mahiyette olmayan,
‹flverene tabi olmaks›z›n flahsi sorumluluk alt›nda kendi nam
ve hesab›na yap›lan,

2.5.3.4. Mesleki giderler
Serbest meslek kazanc›n›n tespitinde, afla¤›daki giderler,
has›lattan indirilebilmektedir.
a. Mesleki kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen
genel giderler (‹kametgahlar›n›n bir k›sm›n› ifl yeri olarak
kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiran›n tamam› ile ›s›tma
ve ayd›nlatma gibi di¤er giderlerin yar›s›n› indirebilirler. ‹flyeri
kendi mülkü olanlar kira yerine amortisman›, ikametgah› kendi
mülkü olup bunun bir k›sm›n› ifl yeri olarak kullananlar
amortisman›n yar›s›n› gider yazabilirler).
b. Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat›ndaki
iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri
ve emekli aidat› (bu primlerin ve aidat›n geri al›nmamak üzere
Türkiye'de kain sigorta flirketlerine veya emekli ve yard›m
sand›klar›na ödenmifl olmas› ve emekli ve yard›m sand›klar›n›n
tüzel kiflili¤i haiz bulunmalar› flart›yla) ile demirbafl olarak
verilen giyim eflyalar›na ait giderler.
c. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat
maksad›n›n gerektirdi¤i süre ile s›n›rl› olmak flart›yla).
d. Mesleki faaliyette kullan›lan tesisat, demirbafl eflya ve envantere
dahil tafl›tlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr›lan
amortismanlar (amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin elden
ç›kar›lmas› halinde ayn› Kanun'un 328. maddesine göre
hesaplanacak zararlar dahil).
e. Kiralanan veya envantere dahil olan ve iflte kullan›lan tafl›tlar›n
giderleri.
f. Al›nan mesleki yay›nlar için ödenen bedeller.
g. Mesleki faaliyetin ifas› için ödenen mal ve hizmet al›m bedelleri.
h. Serbest meslek faaliyetleri dolay›s›yla emekli sand›klar›na
ödenen girifl ve emeklilik aidatlar› ile mesleki teflekküllere
ödenen aidatlar.
i. Mesleki kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen
meslek, ilan ve reklam vergileri ile ifl yerleriyle ilgili ayni vergi,
resim ve harçlar.
j. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye
göre ödenen tazminatlar.
2.5.3.5. ‹ndirilemeyecek giderler
Afla¤›daki giderlerin, serbest meslek kazanc›n›n tespiti s›ras›nda
has›lattan indirilmesi mümkün de¤ildir.
a. Her türlü para cezalar›,
b. Vergi cezalar›,
c. Serbest meslek erbab›n›n suçlar›ndan do¤an tazminatlar.

faaliyettir.
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2.5.3.3. Serbest meslek kazanc›n›n tespiti
Serbest meslek kazanc›, bir hesap dönemi içinde serbest meslek
faaliyeti karfl›l›¤› olarak tahsil edilen para ve ay›nlar ve di¤er
suretlerle sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden,
bu faaliyetler dolay›s›yla yap›lan giderler indirildikten sonra
kalan fark olarak hesaplanmaktad›r.
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2.5.3.6. Serbest meslek kazançlar›nda istisnalar
Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde belirtilen, müellif,
mütercim, heykelt›rafl, hattat, ressam ve bestekar, bilgisayar
programc›s›, mucitler ve bunlar›n kanuni temsilcilerinin eserlerini
satmak veya kiralamak suretiyle elde ettikleri has›lat gelir
vergisinden istisnad›r. Eserlerin neflir, temsil, icra ve teflhir gibi
suretlerle de¤erlendirilmesi karfl›l›¤›nda al›nan bedel ve ücretler
de istisnaya dahildir.
Ancak say›lan serbest meslek kazançlar›n›n gelir vergisinden
istisna edilmifl olmas›, bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi
Kanunu'nun 94. maddesine göre yap›lacak tevkifata engel
de¤ildir. Tevkifat›n oran› % 17 olarak uygulanmaktad›r.
Kanun'un 18. maddesinde say›lan serbest meslek faaliyetlerinden
elde edilen gelirler, gelir vergisinden istisna oldu¤undan, bu
kiflilerce belirtilen gelirler dolay›s›yla gelir vergisi beyannamesi
verilmez.
2.5.4 Gayrimenkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesi
2.5.4.1 Tan›m›
Arazi, bina, madenler, gemiler, motorlu vas›talar, makina ve
tesisat, imtiyaz haklar›, marka, ticaret ünvan›, telif haklar› gibi
mal ve haklar›n sahipleri, irtifak ve intifa hakk› sahipleri ve
kirac›lar› taraf›ndan kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler,
gayrimenkul sermaye irad›d›r.
2.5.4.2 Gayrisafi has›lat
Gayrimenkul sermaye iratlar›nda gayrisafi has›lat, yukar›da
say›lan mal ve haklar›n kiraya verilmesinden bir takvim y›l› içinde
(o y›la veya geçmifl y›llara ait olarak), nakden veya aynen tahsil
edilen kira bedellerinin tutar›d›r. ‹leriki y›llara iliflkin olarak, peflin
kira tahsilat› yap›lm›flsa, bunlar, ilgili y›llar›n has›lat› say›l›r. Bina
ve arazide beyan edilecek gayrimenkul sermaye irad› tutar›,
gayrimenkulün vergi de¤erinin % 5 inden az olamaz.
2.5.4.3 ‹ndirilebilecek giderler
Gayrimenkul sermaye irad›n›n tespiti s›ras›nda, giderler, iki farkl›
yöntemle, has›lattan indirilebilmektedir. Daha aç›k bir ifade ile
has›lattan gerçek giderler indirilebilece¤i gibi, dileyen mükellefler,
götürü gider uygulamas›n› seçerek has›latlar›n›n % 25'ini, vergi
matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda, gider olarak
düflebilmektedirler.
2.5.4.3.1 Gerçek gider usulü
Bu usulü tercih eden mükellefler, afla¤›da say›lan giderlerini,
has›lattan indirilebileceklerdir.
a. Kiraya veren taraf›ndan ödenen ayd›nlatma, ›s›tma, su ve
asansör giderleri,
b. Kiraya verilen mallar›n idaresi için yap›lan ve gayrimenkulün
ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri,
c. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri,
d. Kiraya verilen mal ve haklar dolay›s›yla yap›lan ve bunlara
sarf olunan borçlar›n faizleri ile konut olarak kiraya verilen
bir adet gayrimenkulün iktisap y›l›ndan itibaren befl y›l süre
ile iktisap bedelinin % 5'i (‹ktisap bedelinin % 5'i tutar›ndaki
bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait has›lata uygulan›r.
Ancak indirilmeyen k›s›m gider fazlal›¤› say›lmaz),
e. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve
flerefiyelerle kiraya verenler taraf›ndan ödenmifl olmak flart›yla
belediyelere ödenen harcamalara ifltirak paylar›,
f. Kiraya verilen mal ve haklar için ayr›lan amortismanlar,
g. Kiraya verenin yapt›¤› onar›m giderleri (Emlakin iktisadi de¤erini
art›racak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yap›lmas›
için ihtiyar olunan giderler onar›m gideri say›lmaz),
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h. Kiraya verilen mal ve haklara ait bak›m ve idame giderleri,
i. Kiralad›klar› mal ve haklar› kiraya verenlerin ödedikleri kiralar
ve di¤er gerçek giderler,
j. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye
kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
k. Sahibi bulunduklar› konutlar› kiraya verenlerin kira ile
oturduklar› konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi has›lattan
yukar›da say›lan giderler düflüldükten sonra, kalan miktar
üzerinden yap›l›r, kiran›n indirilemeyen k›sm› gider fazlal›¤›
say›lmaz).
Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve haklar›n k›smen
kiraya verilmesi halinde, yukar›da yaz›l› giderlerden yaln›z bu
k›sma isabet edenler has›lattan indirilebilir.
2.5.4.3.2 Götürü gider usulü
Mükellefler isterlerse, yukar›da yaz›l› giderlere karfl›l›k olmak
üzere, has›latlar›n›n % 25'ini götürü olarak indirebilirler. Ancak
bu usulü seçen mükellefler iki y›l geçmedikçe, gerçek gider
usulüne dönemezler.
2.5.4.4 ‹ndirilemeyecek giderler
Para cezalar› ve vergi cezalar› ile gecikme zamm› ve faizleri,
vergi matrah›n›n hesaplanmas› s›ras›nda, has›lattan indirilemez.
2.5.4.5 ‹stisna ve beyan s›n›r›
2.5.4.5.1 Konut kira gelirlerinde istisna
Binalar›n mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim y›l›
içinde elde edilen has›lat›n her y›l için belirlenen bir tutar› gelir
vergisinden istisnad›r. Bu hüküm uyar›nca gelir vergisinden
istisna edilen has›lat tutarlar›n› y›llar itibar›yla gösteren tabloya,
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.6 Konut kira geliri
istisnas›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
Ancak istisna haddi üzerinde has›lat elde edilip beyan edilmemesi
veya eksik beyan edilmesi hallerinde, bu istisnadan yararlan›lmas›
mümkün de¤ildir. Ayr›ca, ticari, zirai veya mesleki kazanc›n› y›ll›k
beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan
faydalanamazlar.
2.5.4.5.2 ‹flyeri kira gelirlerinde beyan s›n›r›
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyar›nca iflyeri olarak
kiraya verilen gayrimenkullerden sa¤lanan kira gelirleri üzerinden,
% 20 oran›nda tevkifat yap›lmas› gerekmektedir. Gayrimenkul
sahibi ad›na kirac› taraf›ndan yap›lan bu tevkifat, gayrimenkul
sahibinin izleyen y›lda y›ll›k gelir vergisi beyannamesi vermesi
halinde, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilebilmektedir. Ancak basit usulde vergilendirilen bir
gelir vergisi mükellefine iflyeri olarak kiralanan gayrimenkulün
kira bedeli üzerinden, bu mükellef taraf›ndan gelir vergisi tevkifat›
yap›lmaz.
Bir takvim y›l› içerisinde elde edilen ve yukar›da belirtildi¤i flekilde
tevkifat yoluyla vergilendirilmifl bulunan iflyeri kira gelirlerinin
beyan›nda herhangi bir istisna tutar söz konusu de¤ildir. Ancak
stopaj yoluyla vergilendirilmifl olmak flart›yla, gayrisafi tutar›
ilgili y›l uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde
yer alan tutar› aflmayan iflyeri kira gelirleri GVK'n›n 86. maddesi
uyar›nca beyan edilmez. Bu durumda kesilen vergiler nihai vergi
kabul edilmektedir. Söz konusu beyan s›n›r›n›n hesab›nda tevkifata
tabi tutulmufl olan di¤er menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar›n›n da dikkate al›nmas› gerekmektedir. Ayr›ca, di¤er
kazanç ve iratlar sebebiyle beyanname verilmesi halinde bile,
o y›l için belirlenen beyan s›n›r›n› aflmayan ve tevkif yoluyla
vergilendirilmifl gayrimenkul sermaye iratlar› beyannameye dahil
edilmeyecektir.
Kiraya verilen iflyerinden bir takvim y›l›nda elde edilen ve tevkif
suretiyle vergilendirilmifl olan kira gelirinin (brüt) o y›l için
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belirlenen beyan s›n›r›n› aflmas› durumunda ise kira gelirinin
tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir. Bu flekilde beyan
edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, y›l içerisinde
kesinti yolu ile ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.

2.5.5.3 Menkul k›ymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj
uygulamas›
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyar›nca bankalar
ve arac› kurumlar;

Tevkif suretiyle vergilendirilmifl olan gayrimenkul ve menkul
sermaye iratlar›na iliflkin beyan s›n›r› tutarlar›n› y›llar itibar›yla
gösteren tabloya Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.7
Tevkifata tabi tutulmufl menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.

1. Al›m sat›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymetler ile di¤er
sermaye piyasas› araçlar›n›n al›fl ve sat›fl bedelleri aras›ndaki
fark,

2.5.5 Menkul k›ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

2. Al›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymet veya di¤er sermaye
piyasas› araçlar›n›n itfas› halinde al›fl bedeli ile itfa bedeli
aras›ndaki fark,

2.5.5.1 Menkul k›ymetlerden elde edilen gelirler
Gerçek kiflilerin menkul k›ymetlerden elde ettikleri gelirlerin
vergilendirilmesi, elde edilen gelirin türüne göre de¤iflmektedir.
Baflka bir ifade ile menkul k›ymetlerden elde edilen gelirler,

3. Menkul k›ymetlerin veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n
tahsiline arac›l›k ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir
menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›na ba¤l›
olmayan),

a. Menkul sermaye irad›,
b. Al›m sat›m kazanc›, (Di¤er kazanç ve irat)

4. Arac›l›k ettikleri menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas›
araçlar›n›n ödünç ifllemlerinden sa¤lanan gelirler,

olarak, belli koflullarla beyana ve vergiye tabi bulunmaktad›r.

üzerinden % 15 oran›nda vergi tevkifat› yapmak zorundad›rlar.

2.5.5.1.1 Menkul sermaye iratlar›
Afla¤›da say›lan kazanç ve iratlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 75.
maddesinde, menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›flt›r.

Ancak de¤iflik tarihlerde gerek Kanun de¤iflikli¤i gerekse de
Kanun'un verdi¤i yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu taraf›ndan
mükellefiyet türü veya gelir türüne göre belirlenmifl olan farkl›
stopaj oranlar› uygulanmaktad›r.

a. Hisse senedi kar paylar› ve ifltirak hisselerinden do¤an
kazançlar,
b. Yat›r›m fon ve ortakl›klar›ndan elde edilen kar paylar›,
c. Her nevi tahvil (ipotek finansman› kurulufllar› ve konut
finansman› kurulufllar› taraf›ndan ihraç edilen ipote¤e dayal›
menkul k›ymetler hariç ipotekli sermaye piyasas› araçlar›,
varl›k teminatl› menkul k›ymetler dahil) ve Hazine bonosu
faizleri ile Toplu Konut ‹daresi, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi ve
Özellefltirme ‹daresi'nce ç›kar›lan menkul k›ymetlerden
sa¤lanan gelirler, (Devlet tahvili, Hazine bonosu eurobond,
varl›¤a dayal› menkul k›ymet, finansman bonosu, özel sektör
tahvili ve yabanc› menfleli tahvil faiz gelirleri gibi)
d. Alacak faizleri,
e. Mevduat faizleri,
f. Kat›l›m bankalar›n›n ödedikleri kar paylar›,
g. Repo gelirleri,
h. Bireysel emeklilik flirketlerince kat›l›mc›lara yap›lan ödemeler.
2.5.5.1.2 Al›m sat›m kazançlar›
Al›m sat›m kazanc› olarak nitelendirilen kazançlar, menkul
k›ymetlerin vadesinden önce elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlard›r. Devlet tahvili, Hazine bonosu ve hisse senedi al›m
sat›m kazançlar› da bu kapsamda de¤erlendirilmektedir.
2.5.5.2 Menkul k›ymet gelirinin elde edilme zaman›
Gerçek kiflilerin menkul k›ymetlerden elde ettikleri gelirler,
menkul k›ymetin itfa oldu¤u, sat›ld›¤› veya kupon faizi ödemesinin
yap›ld›¤› tarihte elde edilmifl say›l›r.
Mevduat ve repo ifllemlerinde elde etme, mevduat hesab›n›n
veya repo iflleminin vadesinde gerçekleflir. Temettülerde ise
gelir, flirketin temettü da¤›t›m tarihinde elde edilmifl olur.
Örne¤in, bir bireysel yat›r›mc› taraf›ndan 21.12.2010 tarihinde
sat›n al›nan Devlet tahvili, 14.05.2011 tarihinde sat›lm›flsa, kazanç
2011 y›l›nda elde edilmifl olur. 2010 y›l sonu itibar›yla oluflan
de¤er art›fl›, Devlet tahvili henüz sat›lmad›¤›ndan 2010 y›l› stopaj
matrah›na dahil edilmez.
Yine bir bireysel yat›r›mc› taraf›ndan 31.10.2010 tarihinde aç›lm›fl
olan alt› ay vadeli mevduat hesab›na 30.04.2011 tarihinde
ödenecek faiz de, hesap 2010 y›l›nda aç›lm›fl olmas›na ra¤men
2011 y›l› geliri olarak kabul edilecektir.

2.5.5.3.1 6009 Say›l› Kanun ile yap›lan düzenlemeler
Geçici 67. maddede yer alan stopaj oran› 5527 Say›l› Kanun'la,
dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar taraf›ndan elde edilen baz›
gelirler (tahvil ve bonolardan elde edilen al›m sat›m kazançlar›
ile bunlar›n faiz gelirleri, hisse senedi al›m sat›m kazançlar›,
vadeli ifllem sözleflmelerinden sa¤lanan kazançlar) için 7 Temmuz
2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 0'a indirilmiflti.
Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ekim 2009 tarihli
toplant›s›nda anayasaya ayk›r›l›¤› gerekçesi ile iptal edilmifltir.
Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu iptal karar› 8 Ocak 2010
tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanm›flt›r.
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan bu karar›n yay›m›nda 9 ay sonra
yürürlü¤e girmesine karar verilmifltir. Karar›n yürürlü¤e girece¤i
8 Ekim 2010 tarihinden önce konuya iliflkin Kanun de¤iflikli¤i
yap›larak yeni bir vergileme sistemine geçilmifltir. 1 A¤ustos
2010 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 6009 Say›l› ''Gelir
Vergisi Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”un 4. maddesi
ile GVK'n›n geçici 67. maddesinde de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu
de¤iflklikler 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifltir.
Buna göre GVK geçici 67. maddenin (1) numaral› f›kras›n›n 1.
paragraf›nda yer alan “Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar için
bu oran % 0 olarak uygulan›r.” cümlesi, “5520 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci f›kras› kapsam›ndaki
mükellefler ile münhas›ran menkul k›ymet ve di¤er sermaye
piyasas› arac› getirileri ile de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve
bunlara ba¤l› haklar› kullanmak amac›yla faaliyette bulunan
mükelleflerden 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre
kurulan yat›r›m fonlar› ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte
oldu¤u Maliye Bakanl›¤›nca belirlenenler için bu oran % 0 olarak
uygulan›r.” fleklinde de¤ifltirilmifltir.
Anayasa Mahkemesi karar› çerçevesinde yap›lan ve 1 Ekim 2010
tarihinden itibaren yürürlü¤e giren bu de¤ifliklik ile stopaj oran›n›n
dar ve tam mükellefler aç›s›ndan farkl›laflt›r›lmas› uygulamas›
yerine, mükellefiyet ayr›m› yap›lmaks›z›n gerçek kifli ve kurumlara
farkl› stopaj oran› uygulamas›na geçilmifl olmaktad›r.
Buna göre afla¤›da say›lan kurumlar›n Gelir Vergisi Kanunu'nun
geçici 67. maddesinde say›lan; hisse senedi al›m sat›m kazançlar›,
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Devlet tahvili, Hazine bonosu ve özel sektör tahvili faiz geliri ve
al›m sat›m kazançlar›, yat›r›m fonu kat›lma belgelerinden elde
edilen gelirleri, vadeli ifllemler borsas›nda gerçeklefltirilen
ifllemlerden sa¤lanan kazançlar› ile ödünç ifllemlerden sa¤lanan
gelirleri % 0 oran›nda stopaja tabi olacakt›r.

Say›lan kurumlar d›fl›nda kalan mükelleflerin yukar›daki kazançlar
(hisse senetleri, varantlar, hisse senedine dayal› vadeli ifllemler
gibi) d›fl›nda kalan ve GVK geçici 67. maddenin (1) numaral›
f›kras›ndaki kazanç ve iratlar› üzerinden ise % 10 oran›nda stopaj
yap›lacakt›r.

a. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci f›kras›
kapsam›ndaki mükellefler:

Di¤er taraftan, bankalara, arac› kurumlara ve bunlar arac›l›¤›yla
di¤er gerçek ve tüzel kiflilere ödenenler hariç olmak üzere,
01.01.2006 tarihinden itibaren Türkiye'de ihraç edilen özel sektör
tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinde % 10 oran›nda stopaj
yap›lacakt›r.

1. Sermaye flirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmufl olan;
Anonim flirketler
Limited flirketler
Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketler
Yukar›da say›lanlara benzer nitelikteki yabanc› kurumlar.
2. Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi
fonlar
3. Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi
fonlara benzer yabanc› fonlar.
b. Münhas›ran menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›
getirileri ile de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l›
haklar› kullanmak amac›yla faaliyette bulunan dar
mükelleflerden 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre
kurulan yat›r›m fonlar› ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte
oldu¤u Maliye Bakanl›¤›nca belirlenenler.
277 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i'nde; Türkiye'de
münhas›ran menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›
getirileri ile de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l›
haklar› kullanmak amac›yla faaliyette bulunan s›n›rl› sorumlu
ortakl›klar, ülke fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m
kurulufllar› gibi yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n tümünün, 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan yat›r›m fonlar›
ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikteki mükellefler olarak
addedilece¤i belirtilmifltir. Söz konusu tebli¤ 25 Aral›k 2010
tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanm›flt›r.
2.5.5.3.2 2010/926 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› kapsam›nda
uygulanan stopaj oranlar›
6009 Say›l› Kanun ile getirilen yeni düzenleme uyar›nca GVK
geçici 67. maddenin 1. f›kras› kapsam›nda elde edilen gelir ve
kazançlara uygulanacak olan stopaj oranlar› 2010/926 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile belirlenmifltir. Söz konusu BKK 30
Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl ve 1 Ekim 2010
tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin 4. f›kras›nda yer
alan mevduat ve repo gelirlerine iliflkin stopaj oran›nda herhangi
bir de¤ifliklik olmad›¤›ndan, tam ve dar mükellef kurum ve gerçek
kifliler taraf›ndan elde edilen bu gelirler üzerinden % 15 oran›nda
stopaj yap›lmas› gerekmektedir.
2.5.5.4 Menkul k›ymet gelirlerinin beyan›nda indirim oran›
uygulamas›
5281 Say›l› Kanun'la GVK'n›n 76. maddesinde yap›lan ve 2006
y›l› bafl›ndan itibaren yürürlü¤e giren de¤ifliklikle, baz› menkul
k›ymetlerden elde edilen gelirlerin beyan›nda, enflasyondan
kaynaklanan gelirlerin vergi matrah› d›fl›nda tutulmas› amac›na
yönelik olarak yap›lmakta olan enflasyon indirimi uygulamas›na,
31.12.2005 tarihi itibar›yla son verilmifltir.
Ancak Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyar›nca,
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine
bonolar› ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi'nce
ç›kar›lan menkul k›ymetlerden elde edilen gelirlere 31.12.2005
tarihinde yürürlükte olan mevzuat›n uygulanmas› gerekmektedir.
Yukar›daki hüküm uyar›nca bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan,
01.01.2006 tarihinden önce Türk liras› cinsinden ihraç edilmifl
olan;
Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri,
Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi'nce ç›kar›lan menkul
k›ymetler ve
Özel sektör tahvillerinden,
2011 y›l›nda elde edilen menkul sermaye iratlar› (kupon faizi ve
itfa gelirleri) için enflasyon indirimi uygulamas› devam etmektedir.
Buna göre yukar›da say›lan gelirlerin, enflasyon indirimi
yap›ld›ktan sonra kalan k›sm›n›n beyan edilmesi gerekmektedir.
Enflasyon indirim oran› afla¤›daki formülle göre hesaplanarak
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan duyurulmaktad›r.

2010/926 say›l› bu Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca GVK geçici
67. maddenin (1) numaral› f›kras›n›n 1. paragraf›nda yer alan
oran tam ve dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar taraf›ndan
hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayal› olarak
yap›lan vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ve ‹MKB'de ifllem
gören arac› kurulufl varantlar› dahil olmak üzere, hisse senetlerine
(menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar› hisse senetleri hariç) iliflkin
olarak elde edilen kazançlar için % 0 olarak uygulanmaktad›r.

Yeniden de¤erleme oran›
DT ve HB ihalelerindeki bileflik ortalama faiz oran›
Yukar›da belirtilen menkul sermaye iratlar›n›n beyan›nda
uygulanan enflasyon indirim oranlar›n› y›llar itibar›yla gösteren
tabloya Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.8 Menkul
sermaye iratlar›nda enflasyon indirim oran›” bafll›¤› alt›nda yer
verilmifltir.

Kararname uyar›nca ayr›ca (1) numaral› f›krada yer alan oran;
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci f›kras›
kapsam›ndaki mükellefler ile münhas›ran menkul k›ymet ve di¤er
sermaye piyasas› arac› getirileri ile de¤er art›fl› kazançlar› elde
etmek ve bunlara ba¤l› haklar› kullanmak amac›yla faaliyette
bulunan mükelleflerden 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na
göre kurulan yat›r›m fonlar› ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer
nitelikte oldu¤u Maliye Bakanl›¤›nca belirlenenlerin, yukar›daki
kazançlar (hisse senetleri, varantlar, hisse senedine dayal› vadeli
ifllemler gibi) d›fl›ndaki kazançlar› için de % 0 olarak
uygulanacakt›r.

Bilindi¤i gibi, dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli menkul
k›ymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul k›ymetlerden
elde edilen menkul sermaye iratlar›na söz konusu indirim oran›
uygulanmamaktad›r.
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2.5.5.5 Al›m sat›m kazançlar›ndan indirilebilecek giderler
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81. maddesinde, de¤er
art›fl›nda safi kazanç hesaplan›rken, elden ç›karma dolay›s›yla
yap›lan ve sat›c›n›n uhdesinde kalan giderler ile ödenen vergi ve
harçlar›n, kazançtan indirilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Buna göre, beyan edilmesi gereken menkul k›ymet al›m sat›m
kazançlar›ndan, al›m-sat›m s›ras›nda ödenen komisyonlar ile
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banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) düflülebilecektir.
Menkul k›ymetlerin sat›n al›nmas› için kullan›lan kredilere iliflkin
faizlerin ve temerrüt faizlerinin gider olarak kazançtan indirilmesi
ise Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uyar›nca mümkün de¤ildir.
2.5.5.6 Menkul k›ymet gelir türleri itibar›yla vergilendirme
esaslar›
2.5.5.6.1 Hisse senedi temettü gelirleri
2.5.5.6.1.1 Tam mükellef gerçek kifliler
Menkul k›ymet gelirleri ile ilgili olarak 2006 y›l› bafl›ndan itibaren
yürürlü¤e giren ve GVK'n›n geçici 67. maddesi hükümleri
çerçevesinde sürdürülen vergileme rejimi, hisse senedi kar
paylar›n› kapsamamaktad›r.
Gerçek kiflilerce 2010 y›l›nda oldu¤u gibi 2011 y›l›nda elde edilen
hisse senedi kar paylar› da, da¤›tan kurum taraf›ndan % 15
oran›nda stopaja tabi tutularak, stopaj sonras› kalan net tutar
hisse senedi sahibine ödenmektedir. Bu stopaj›n oran› menkul
k›ymet yat›r›m ortakl›¤› (MKYO) ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤›
(GYO) hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinde % 0
olarak uygulanmaktad›r.
Tam mükellef gerçek kiflilerin elde ettikleri kar paylar›n›n yar›s›
gelir vergisinden istisnad›r. (GVK md. 22) Kar pay›n›n kalan
yar›s›n›n varsa üzerinden stopaj yap›lm›fl di¤er menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlar› ile birlikte toplam›n›n, 2011 y›l› için
belirlenen beyan s›n›r›n› aflmas› halinde, 25 Mart 2012 tarihine
kadar y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi
gerekmektedir. Y›llar itibar›yla uygulanan beyan s›n›r› tutarlar›n›
gösteren tabloya Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde
“14.7 Tevkifata tabi tutulmufl menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir. Beyanname
üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kar pay›n›n da¤›t›m›
s›ras›nda yap›lan stopaj›n tamam› mahsup edilebilir.
Örne¤in, 2011 y›l›nda sahibi oldu¤u hisse senetlerinden brüt
(stopaj öncesi) 80.000 TL kar pay› elde eden tam mükellef
gerçek kifli, bu tutar›n yar›s›n›n (40.000 TL) 2011 y›l› için belirlenen
beyan s›n›r›n› aflmas› nedeniyle, 40.000 TL'yi y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi ile beyan etmek zorundad›r.
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi beyan edilecek gelir, kar pay›n›n
brüt tutar›n›n yar›s› (40.000 TL) olacakt›r. Bu tutar üzerinden
2011 y›l›nda geçerli olan gelir vergisi tarifesine göre hesaplanacak
gelir vergisinden, kar pay›n› da¤›tan kurum taraf›ndan % 15
oran›nda (MKYO ve GYO hariç) yap›lan gelir vergisi tevkifat›n›n
tamam› olan (80.000 x % 15=) 12.000 TL mahsup edilebilecektir.
Ancak GVK'ya eklenen geçici 62. madde hükmü ile yukar›da
belirtilen genel kurala baz› istisnalar getirilmifltir. Buna göre
kurumlar vergisi mükelleflerinin;
31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap
dönemlerinde elde ettikleri kazançlar›n›n,
(a) bendi kapsam› d›fl›nda kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki
tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar
vergisinden istisna edilmifl kazançlar›n›n,
Geçici 61. madde kapsam›nda tevkifata tâbi tutulmufl
kazançlar›n›n (yat›r›m indirimi istisnas›),
da¤›t›m› halinde tevkifat yap›lmayacakt›r.
GVK'nda 4842 Say›l› Kanun'la yap›lan de¤iflikliklerle, gerçek
kiflilerce elde edilen, 1998 ve önceki hesap dönemlerine ait kurum
kazançlar› üzerinden da¤›t›lan kar paylar› gelir vergisinden istisna
edilmifltir.
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Gerçek kiflilerce yukar›da (b) ve (c) bentleri kapsam›nda elde
edilen kâr paylar›n›n net tutar›na elde edilen kâr pay›n›n 1/9'u
eklendikten sonra, bulunan tutar›n yar›s› vergiye tâbi gelir olarak
dikkate al›nacakt›r. Bu gelirler ile ilgili olarak y›ll›k beyanname
verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutar›n 1/5'i
beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilecektir.
2.5.5.6.1.2 Tam mükellef kurumlar
Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef kurumlara
(Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilci vas›tas›yla kar pay›
elde eden kurumlar dahil) da¤›t›lan kar paylar› üzerinden stopaj
yap›lmaz.
Kurumlar›n ayn› zamanda tam mükellefiyete tabi baflka bir
kurumun sermayesine kat›lmalar› nedeniyle elde ettikleri ifltirak
kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r. (KVK 5/1-a) Bu istisna
fonlar›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse
senetlerinden elde edilen kar paylar› için geçerli de¤ildir. Kurumlar
taraf›ndan fonlar›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar›n›n
hisse senetlerinden elde edilen kar paylar›n›n kurum kazanc›na
dahil edilmek suretiyle kurumlar vergisine tabi tutulmas›
gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n (b)
bendinde say›lan flartlar dahilinde, kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de
bulunmayan anonim ve limited flirket niteli¤indeki flirketlerin
sermayesine ifltirak eden kurumlar›n bu ifltiraklerinden elde
ettikleri kar paylar› da kurumlar vergisinden istisna olarak
de¤erlendirilmektedir.
2.5.5.6.1.3 Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar
Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar taraf›ndan elde edilen hisse
senedi temettü gelirleri üzerinden % 15 oran›nda stopaj yap›lmas›
gerekmektedir. Stopaj bu yat›r›mc›lar aç›s›ndan nihai vergi kabul
edilmektedir. Ancak yat›r›mc›n›n mukimi oldu¤u ülke ile Türkiye
aras›nda imzalanm›fl olan ÇVÖ anlaflmas› olmas› durumunda
anlaflma hükümleri de dikkate al›nabilecektir.
Stopaj›n oran› tam mükellef gerçek kiflilerde oldu¤u gibi, menkul
k›ymet yat›r›m ortakl›¤› ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› hisse
senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinde % 0 olarak
uygulanmaktad›r.
Stopaj yoluyla vergilendirilen bu gelirler dolay›s›yla dar
mükellefler taraf›ndan beyanname verilmeyecektir.
2.5.5.6.2 Hisse senedi al›m sat›m kazançlar›
2.5.5.6.2.1 Tam ve dar mükellef gerçek kifliler
a. Tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan, 01.01.2006
tarihinden sonra iktisap edilmifl ve ‹MKB'de ifllem gören;
Menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› hisse senetlerinden 2011 y›l›nda
elde edilen al›m sat›m kazançlar› % 10 oran›nda stopaja tabidir.
Bu hisse senetlerinin 1 y›ldan fazla elde tutulduktan sonra
sat›lmas› durumunda stopaj yap›lmaz.
Di¤er hisse senetlerinin sat›fl›ndan 2011 y›l›nda elde edilen al›m
sat›m kazançlar› ise % 0 oran›nda stopaja tabidir.
Tam ve dar mükellef gerçek kifliler aç›s›ndan stopaj nihai vergi
olarak kabul edildi¤inden, söz konusu gelirlerin beyan edilme
zorunlulu¤u yoktur.
b. Tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan 2011 y›l›nda,
banka ve arac› kurum arac›l›¤› olmaks›z›n sat›fl› yap›lan hisse
senetlerinden (örne¤in borsaya kay›tl› olmayan hisse senetleri)
sa¤lanan al›m sat›m kazançlar›n›n ise Gelir Vergisi Kanunu'nun
genel hükümlerine göre beyan edilmesi gerekmektedir.

Ancak tam ve dar mükellef gerçek kiflilerce, tam mükellef
kurumlara ait olup, 2 y›ldan fazla elde tutulan hisse senetlerinden
2011 y›l›nda elde edilen al›m sat›m kazançlar› gelir vergisinden
istisna oldu¤undan bu kazançlar beyana ve vergiye tabi
olmayacakt›r.
2.5.5.6.2.2 Tam mükellef kurumlar
a. 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilmifl ve ‹MKB'de ifllem
gören menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› hisse senetlerinin;
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirketler ile yat›r›m
fonlar› taraf›ndan 2011 y›l›nda elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar % 0 oran›nda stopaja tabidir. Bu kazançlar›n
kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.
Yukar›da say›lanlar d›fl›nda kalan kurumlar (kooperatifler,
iktisadi kamu kurulufllar›, dernek ve vak›flar ile iktisadi
iflletmeleri, ifl ortakl›klar› gibi) taraf›ndan 2011 y›l›nda elden
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar ise % 10 oran›nda stopaja
tabidir. (1 y›ldan fazla elde tutulanlardan elde edilen kazanç
üzerinden stopaj yap›lmaz.) Bu kazançlar›n kurumlar vergisi
beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir. Ödenen stopaj
beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup
edilebilir.
b. 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilmifl ve ‹MKB'de ifllem
gören di¤er hisse senetlerinin tam mükellef kurumlar
taraf›ndan, 2011 y›l›nda elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar % 0 oran›nda stopaja tabidir. Bu kazançlar›n
kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.
c. Banka ve arac› kurum arac›l›¤› olmaks›z›n elde edilen hisse
senedi al›m sat›m kazançlar› için geçici 67. madde
uygulanmayacakt›r. Tam mükellef kurumlar 2011 y›l›nda hisse
senedi sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar› kurum kazanc›na
dahil etmek suretiyle kurumlar vergisine tabi tutacaklard›r.
Tevkif suretiyle ödenmifl olan vergilerin bulunmas› durumunda,
bu vergiler beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilebilecektir. Ancak Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 5. maddesinin 1. f›kras›n›n (e) bendinde say›lan
flartlar›n yerine getirilmesi durumunda, kurumlar›n ifltirak
hissesi sat›fl›ndan sa¤lad›klar› kazanc›n % 75'lik k›sm› kurumlar
vergisinden istisna olarak de¤erlendirilmektedir.
2.5.5.6.2.3 Dar mükellef kurumlar
a. 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilmifl ve ‹MKB'de ifllem
gören menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› hisse senetlerinin;
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirket niteli¤indeki
yabanc› kurumlar, Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme
ve denetimine tabi fonlara benzer yabanc› fonlar, münhas›ran
menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac› getirileri ile
de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l› haklar›
kullanmak amac›yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan yat›r›m fonlar›
ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte oldu¤u Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenenler (s›n›rl› sorumlu ortakl›klar, ülke
fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m kurulufllar› gibi
yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n tümü) taraf›ndan 2011 y›l›nda
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar % 0 oran›nda stopaja
tabidir. Bu mükellefler aç›s›ndan stopaj nihai vergi olarak kabul
edildi¤inden, söz konusu gelirlerin beyan edilme zorunlulu¤u
yoktur.
Yukar›da say›lanlar d›fl›nda kalan dar mükellef kurumlar
taraf›ndan, 2011 y›l›nda elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar ise % 10 oran›nda stopaja tabidir. (1 y›ldan fazla
elde tutulanlardan elde edilen kazanç üzerinden stopaj
yap›lmaz.) Bu mükellefler aç›s›ndan stopaj nihai vergi olarak
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kabul edildi¤inden, söz konusu gelirlerin beyan edilme
zorunlulu¤u yoktur.
b. 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilmifl ve ‹MKB'de ifllem
gören di¤er hisse senetlerinin dar mükellef kurumlar taraf›ndan
2011 y›l›nda elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar % 0
oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul
edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
c. Banka ve arac› kurum arac›l›¤› olmaks›z›n elde edilen hisse
senedi al›m sat›m kazançlar› için geçici 67. madde uygulanmaz.
Dar mükellef kurumlar taraf›ndan 2011 y›l›nda hisse senedi
sat›fl›ndan elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi
beyannamesi verilmesi gerekir. Kurumlar vergisi sonras› kalan
tutar üzerinden ayr›ca % 15 oran›nda gelir vergisi stopaj›
ödenmesi gerekmektedir.
Ancak yat›r›mc›n›n mukimi oldu¤u ülke ile Türkiye aras›nda
imzalanm›fl olan ÇVÖ anlaflmas› olmas› durumunda anlaflma
hükümleri de dikkate al›nabilecektir.
2.5.5.6.3 Mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat›l›m
bankalar›nca ödenen kar paylar›
GVK'n›n geçici 67. maddesinin 4 numaral› f›kras› uyar›nca, tam
ve dar mükellef gerçek kifliler ve kurumlar›n, 2011 y›l›nda elde
ettikleri mevduat faizi (TL ve döviz tevdiat hesaplar›na ödenen)
ve repo gelirleri ile kat›l›m bankalar›nca kat›lma hesaplar›na
ödenen kar paylar› üzerinden % 15 oran›nda tevkifat yap›lmas›
gerekmektedir.
Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilen gelirleri elde eden dar
mükellef gerçek kifli ve kurumlar ile tam mükellef gerçek kiflilerin
ayr›ca y›ll›k beyanname vermeleri veya baflka gelirleri dolay›s›yla
beyanname veriyorlarsa, bu kazançlar›n› beyannameye dahil
etmeleri söz konusu olmayacakt›r.
Tam mükellef kurumlar bu gelirleri kurum kazanc›na dahil etmek
suretiyle kurumlar vergisine tabi tutacaklard›r. Tevkif suretiyle
ödenmifl olan vergiler ise beyanname üzerinde hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.
2.5.5.6.4 Devlet tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut ‹daresi
ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan ç›kar›lan menkul k›ymetler
ile özel sektör tahvili faiz gelirleri
2.5.5.6.4.1 Tam ve dar mükellef gerçek kifliler
Tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan, 01.01.2006
tarihinden sonra ihraç edilmifl olan; Devlet tahvili, Hazine bonosu
ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan ç›kar›lan
menkul k›ymetler ve özel sektör tahvillerinden 2011 y›l›nda elde
edilen faiz gelirleri % 10 oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai
vergi olarak kabul edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
2.5.5.6.4.2 Tam mükellef kurumlar
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirketler ile yat›r›m fonlar›n›n
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvili, Hazine
bonosu ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan
ç›kar›lan menkul k›ymetler ve özel sektör tahvillerinden 2011
y›l›nda elde ettikleri faiz gelirleri % 0 oran›nda stopaja tabidir.
Bu gelirlerin kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi
gerekmektedir.
Yukar›dakiler d›fl›ndaki kurumlar›n (kooperatifler, iktisadi kamu
kurulufllar›, dernek ve vak›flar ile iktisadi iflletmeleri, ifl ortakl›klar›
gibi) 2011 y›l›nda say›lan menkul k›ymetlerden elde ettikleri faiz
gelirleri ise % 10 oran›nda stopaja tabidir. Bu gelirlerin kurumlar
vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Y›l içerisinde
kesinti yolu ile ödenen vergiler beyanname üzerinde hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
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Di¤er taraftan, bankalara, arac› kurumlara ve bunlar arac›l›¤›yla
di¤er gerçek ve tüzel kiflilere ödenenler hariç olmak üzere,
01.01.2006 tarihinden itibaren Türkiye'de ihraç edilen özel sektör
tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinde % 10 oran›nda stopaj
yap›lacakt›r.

beyan etmeleri gerekmektedir. Y›llar itibar›yla uygulanan beyan
s›n›r› tutarlar›n› gösteren tabloya Rehber'in “14. Pratik Bilgiler”
bölümünde “14.9 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul
ve gayrimenkul sermaye iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda
yer verilmifltir.

2.5.5.6.4.3 Dar mükellef kurumlar
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirket niteli¤indeki
yabanc› kurumlar,
Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi
fonlara benzer yabanc› fonlar,
Münhas›ran menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac›
getirileri ile de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l›
haklar› kullanmak amac›yla faaliyette bulunan mükelleflerden
2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan yat›r›m
fonlar› ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte oldu¤u Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenenler (s›n›rl› sorumlu ortakl›klar, ülke
fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m kurulufllar› gibi
yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n tümü)

Tam mükellef kurumlar ise bu gelirleri, tutar› ne olursa olsun
kurum kazanc›na dahil etmek suretiyle kurumlar vergisine tabi
tutacaklard›r.

01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvili, Hazine
bonosu ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan
ç›kar›lan menkul k›ymetler ve özel sektör tahvillerinden 2011
y›l›nda elde ettikleri faiz gelirleri % 0 oran›nda stopaja tabidir.
Stopaj nihai vergi olarak kabul edildi¤inden, söz konusu gelirler
beyan edilmez.
Yukar›dakiler d›fl›ndaki dar mükellef kurumlar›n 2011 y›l›nda
say›lan menkul k›ymetlerden elde ettikleri faiz gelirleri ise % 10
oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul
edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
Di¤er taraftan, bankalara, arac› kurumlara ve bunlar arac›l›¤›yla
di¤er gerçek ve tüzel kiflilere ödenenler hariç olmak üzere,
01.01.2006 tarihinden itibaren Türkiye'de ihraç edilen özel sektör
tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinde % 10 oran›nda stopaj
yap›lacakt›r.
2.5.5.6.5 Eurobond faiz gelirleri
Eurobond, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan uzun vadeli ve kuponlu
olarak, yabanc› para cinsinden yurtd›fl› piyasalarda ihraç edilen
borçlanma arac›d›r. ‹hraç tarihine bak›lmaks›z›n bu k›ymetlerden
elde edilen faiz gelirleri % 0 (s›f›r) oran›nda tevkifata tabidir.
Döviz cinsinden ihraç edilmifl olmalar› sebebiyle, tam mükellef
gerçek kifliler taraf›ndan bu gelirler için enflasyon indirimi
uygulanamaz. Bu k›ymetlerin itfas› s›ras›nda oluflan anapara kur
farklar› gelir say›lmaz. Tam mükellef gerçek kifliler taraf›ndan
2011 y›l›nda elde edilen ve yukar›daki esaslar dahilinde hesaplanan
eurobond faiz gelirlerinin, bu y›l için belirlenen beyan s›n›r›n›
aflmas› durumunda, tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir.
Y›llar itibar›yla uygulanan beyan s›n›r› tutarlar›n› gösteren tabloya
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.7 Tevkifata tabi
tutulmufl menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›nda beyan
s›n›r›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
Tam mükellef kurumlar›n eurobondlardan elde ettikleri faiz
gelirlerini ise tutar› ne olursa kurum kazanc›na dahil etmek
suretiyle kurumlar vergisine tabi tutmalar› gerekmektedir.
Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar taraf›ndan sözü geçen
menkul k›ymetlerden elde edilen faiz gelirleri beyana ve vergiye
tabi de¤ildir.
2.5.5.6.6 Yabanc› ülke hazinelerince ihraç edilen tahvillerin
faiz gelirleri
Tam mükellef gerçek kiflilerin, yabanc› ülke hazineleri ve yurt
d›fl›ndaki flirketler taraf›ndan ihraç edilen tahvillerden 2011 y›l›nda
elde ettikleri faiz gelirlerinin, bu y›l için belirlenen beyan s›n›r›n›
aflmas› durumunda, tamam›n› y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile
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2.5.5.6.7 Yurt d›fl›ndaki bankalardaki mevduat hesaplar›ndan
elde edilen faizler
Tam mükellef gerçek kiflilerin, yurtd›fl›ndaki bankalarda açt›rd›klar›
mevduat hesaplar›ndan 2011 y›l›nda elde ettikleri faiz gelirlerinin,
bu y›l için belirlenen beyan s›n›r›n› aflmas› durumunda, tamam›n›
y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekmektedir.
Y›llar itibar›yla uygulanan beyan s›n›r› tutarlar›n› gösteren tabloya
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.9 Tevkifata ve
istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
Tam mükellef kurumlar ise bu gelirleri tutar› ne olursa olsun
kurum kazanc›na dahil etmek suretiyle kurumlar vergisine tabi
tutacaklard›r.
2.5.5.6.8 Devlet tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut ‹daresi
ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan ç›kar›lan menkul k›ymetler
ile özel sektör tahvili al›m sat›m kazançlar›
2.5.5.6.8.1 Tam ve dar mükellef gerçek kifliler
Tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan, 01.01.2006
tarihinden sonra ihraç edilmifl olan; Devlet tahvili, Hazine bonosu
ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan ç›kar›lan
menkul k›ymetler ve özel sektör tahvillerinden 2011 y›l›nda elde
edilen al›m sat›m kazançlar› % 10 oran›nda stopaja tabidir. Stopaj
nihai vergi olarak kabul edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan
edilmez.
2.5.5.6.8.2 Tam mükellef kurumlar
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirketler ile yat›r›m fonlar›n›n
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvili, Hazine
bonosu ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan
ç›kar›lan menkul k›ymetler ve özel sektör tahvillerinden 2011
y›l›nda elde ettikleri al›m sat›m kazançlar› % 0 oran›nda stopaja
tabidir. Bu gelirlerin kurumlar vergisi beyannamesine dahil
edilmesi gerekmektedir.
Yukar›dakiler d›fl›ndaki kurumlar›n (kooperatifler, iktisadi kamu
kurulufllar›, dernek ve vak›flar ile iktisadi iflletmeleri, ifl ortakl›klar›
gibi) 2011 y›l›nda say›lan menkul k›ymetlerden elde ettikleri al›m
sat›m kazançlar› ise % 10 oran›nda stopaja tabidir. Bu gelirlerin
kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Y›l
içerisinde kesinti yolu ile ödenen vergiler beyanname üzerinde
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
2.5.5.6.8.3 Dar mükellef kurumlar
a. Anonim, limited ve eshaml› komandit flirket niteli¤indeki
yabanc› kurumlar, Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme
ve denetimine tabi fonlara benzer yabanc› fonlar ile münhas›ran
menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac› getirileri ile
de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l› haklar›
kullanmak amac›yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan yat›r›m fonlar›
ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte oldu¤u Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenenler (s›n›rl› sorumlu ortakl›klar, ülke
fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m kurulufllar› gibi
yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n tümü) 01.01.2006 tarihinden
sonra ihraç edilen Devlet tahvili, Hazine bonosu ile Toplu
Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan ç›kar›lan
menkul k›ymetler ve özel sektör tahvillerinden 2011 y›l›nda

elde ettikleri al›m sat›m kazançlar› % 0 oran›nda stopaja
tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul edildi¤inden, söz konusu
gelirler beyan edilmez.
b. Yukar›dakiler d›fl›ndaki dar mükellef kurumlar›n 2011 y›l›nda
say›lan menkul k›ymetlerden elde ettikleri al›m sat›m kazançlar›
ise % 10 oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak
kabul edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
2.5.5.6.9 Eurobond al›m sat›m kazançlar›
Gerek 2006 y›l›ndan önce gerekse de 2006 y›l›ndan sonra ihraç
edilmifl olsun eurobondlar›n elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar geçici 67. maddenin kapsam›na girmemektedir.
Dolay›s›yla bu gelirler üzerinden stopaj yap›lmayacakt›r.
Tam mükellef gerçek kifliler taraf›ndan, 01.01.2006 tarihinden
önce ihraç edilen eurobondlardan oldu¤u gibi, bu tarihten sonra
ihraç edilen eurobondlardan da 2011 y›l›nda elde edilen al›m
sat›m kazançlar›n›n Türk liras› baz›nda hesaplanmas›
gerekmektedir. Kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda endeksleme
yöntemi kullan›labilecektir. Ancak 01.01.2006 tarihinden sonra
ihraç edilen eurobondlardan sa¤lanan kazanc›n hesaplanmas›
s›ras›nda endeksleme yönteminin kullan›labilmesi için ÜFE fark›n›n
% 10'un üzerinde olma flart› bulunmaktad›r.
01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen eurobondlardan tam
mükellef gerçek kifliler taraf›ndan elde edilen kazançlar için
herhangi bir istisna söz konusu olmad›¤›ndan, kazanc›n tutar›
ne olursa olsun beyan edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce
ihraç edilen eurobondlardan 2011 y›l›nda sa¤lanan kazançlar›n
ise belli bir tutar› gelir vergisinden istisna olarak
de¤erlendirilmektedir. Y›llar itibar›yla uygulanan istisna tutarlar›n›
gösteren tabloya, Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.10
Menkul k›ymet al›m sat›m kazançlar›na iliflkin istisna tutar›”
bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir. Bu istisna tutar› aflan bir kazanç
elde edilmesi durumunda sadece aflan k›sm›n beyan edilmesi
gerekmektedir. Bu kazançlar beyannamede “di¤er kazanç ve
iratlar” sat›r›nda gösterilecektir.
Eurobondun ihraç tarihine ve elde edilen gelirin tutar›na
bak›lmaks›z›n, tam mükellef kurumlar, bu menkul k›ymetlerden
elde ettikleri kazançlar› kurum kazanc›na dahil etmek suretiyle
kurumlar vergisine tabi tutacaklard›r.
Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n eurobond sat›fl›ndan
sa¤lad›klar› kazançlar ise beyana ve vergiye tabi de¤ildir.
2.5.5.6.10 Menkul k›ymet yat›r›m fonlar›ndan elde edilen
gelirler
2.5.5.6.10.1 Tam ve dar mükellef gerçek kifliler
Tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan menkul k›ymet
yat›r›m fonlar›ndan 2011 y›l›nda elde edilen gelirler % 10 oran›nda
stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul edildi¤inden, söz
konusu gelirler beyan edilmez.
Di¤er taraftan sürekli olarak portföyünün en az % 51'i ‹MKB'de
ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar›n›n kat›lma
belgelerinin, tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan bir
y›ldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra sat›lmas›ndan
sa¤lanan kazançlar, tevkifat uygulamas› kapsam› d›fl›nda
tutulmufltur. Bu gelirlerin beyan edilmesi de söz konusu de¤ildir.
2.5.5.6.10.2 Tam mükellef kurumlar
a. Anonim, limited ve eshaml› komandit flirketlerin menkul k›ymet
yat›r›m fonlar›ndan 2011 y›l›nda elde ettikleri gelirler % 0
oran›nda stopaja tabidir. Bu gelirlerin kurumlar vergisi
beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.
b. Yukar›dakiler d›fl›ndaki kurumlar›n (kooperatifler, iktisadi kamu
kurulufllar›, dernek ve vak›flar ile iktisadi iflletmeleri, ifl
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ortakl›klar› gibi) 2011 y›l›nda menkul k›ymet yat›r›m fonlar›ndan
elde ettikleri gelirler ise % 10 oran›nda stopaja tabidir. Ancak
sürekli olarak portföyünün en az % 51'i ‹MKB'de ifllem gören
hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar›n›n kat›lma
belgelerinin, tam mükellef kurumlar taraf›ndan bir y›ldan fazla
süreyle elde tutulduktan sonra sat›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar, tevkifat uygulamas› kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
Bu gelirlerin kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi
gerekir. Y›l içerisinde kesinti yolu ile ödenen vergiler beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
2.5.5.6.10.3 Dar mükellef kurumlar
a. Anonim, limited ve eshaml› komandit flirket niteli¤indeki
yabanc› kurumlar, Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme
ve denetimine tabi fonlara benzer yabanc› fonlar ile münhas›ran
menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac› getirileri ile
de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l› haklar›
kullanmak amac›yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan yat›r›m fonlar›
ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte oldu¤u Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenenler (s›n›rl› sorumlu ortakl›klar, ülke
fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m kurulufllar› gibi
yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n tümü) menkul k›ymet yat›r›m
fonlar›ndan 2011 y›l›nda elde ettikleri gelirler % 0 oran›nda
stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul edildi¤inden,
söz konusu gelirler beyan edilmez.
b. Yukar›dakiler d›fl›ndaki dar mükellef kurumlar›n 2011 y›l›nda
menkul k›ymet yat›r›m fonlar›ndan elde ettikleri gelirler ise
% 10 oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul
edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez. Di¤er taraftan
sürekli olarak portföyünün en az % 51'i ‹MKB'de ifllem gören
hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar›n›n kat›lma
belgelerinin, söz konusu kurumlar taraf›ndan bir y›ldan fazla
süreyle elde tutulduktan sonra sat›lmas›ndan sa¤lanan
kazançlar, tevkifat uygulamas› kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
Bu gelirlerin beyan edilmesi de söz konusu de¤ildir.
2.5.5.6.11 Vadeli ifllem ve opsiyon ifllemlerinden sa¤lanan
kazançlar
2.5.5.6.11.1 Tam ve dar mükellef gerçek kifliler
Tam ve dar mükellef gerçek kifliler taraf›ndan, Vadeli ‹fllem ve
Opsiyon Borsas›'nda (VOB) veya VOB d›fl›nda banka ve arac›
kurum arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen;
Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal›
kontratlardan 2011 y›l›nda sa¤lanan kazançlar % 0 oran›nda
stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul edildi¤inden,
söz konusu gelirler beyan edilmez.
Di¤er kontratlardan 2011 y›l›nda sa¤lanan kazançlar ise % 10
oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul
edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
2.5.5.6.11.2 Tam mükellef kurumlar
a. Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas›'nda (VOB);
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirketler ile menkul
k›ymet yat›r›m fonlar› taraf›ndan gerçeklefltirilen ifllemlerden
2011 y›l›nda sa¤lanan kazançlar % 0 oran›nda stopaja tabidir.
Bu kazançlar›n kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi
gerekmektedir.
Yukar›dakiler d›fl›ndaki kurumlar (kooperatifler, iktisadi kamu
kurulufllar›, dernek ve vak›flar ile iktisadi iflletmeleri, ifl
ortakl›klar› gibi) taraf›ndan hisse senetlerine veya hisse senedi
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endekslerine dayal› kontratlardan 2011 y›l›nda sa¤lanan
kazançlar üzerinden % 0, di¤er kontratlardan ayn› y›l sa¤lanan
kazançlar üzerinden ise % 10 oran›nda tevkifat yap›lmas›
gerekmektedir.
Bu kazançlar›n kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi
gerekir. Y›l içerisinde kesinti yolu ile ödenen vergiler beyanname
üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
b. VOB d›fl›nda gerçeklefltirilen ifllemlerden 2011 y›l›nda sa¤lanan
kazançlar stopaja tabi de¤ildir. Bu kazançlar›n kurumlar vergisi
beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.
2.5.5.6.11.3 Dar mükellef kurumlar
a. VOB'da veya VOB d›fl›nda banka ve arac› kurum arac›l›¤›yla;
Anonim, limited ve eshaml› komandit flirket niteli¤indeki
yabanc› kurumlar, Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme
ve denetimine tabi fonlara benzer yabanc› fonlar ile münhas›ran
menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› arac› getirileri ile
de¤er art›fl› kazançlar› elde etmek ve bunlara ba¤l› haklar›
kullanmak amac›yla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na göre kurulan yat›r›m fonlar›
ve yat›r›m ortakl›klar›yla benzer nitelikte oldu¤u Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenenler (s›n›rl› sorumlu ortakl›klar, ülke
fonlar›, kurum ve kurulufl fonlar› ve yat›r›m kurulufllar› gibi
yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n tümü) 2011 y›l›nda elde ettikleri
kazançlar % 0 oran›nda stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi
olarak kabul edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
Yukar›dakiler d›fl›ndaki dar mükellef kurumlar›n, hisse
senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayal› kontratlardan
2011 y›l›nda elde ettikleri kazançlar üzerinden % 0, di¤er
kontratlardan elde ettikleri kazançlar üzerinden ise % 10
oran›nda stopaj yap›lmas› gerekmektedir. Stopaj nihai vergi
olarak kabul edildi¤inden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
b. Banka ve benzeri finans kurumlar›n›n VOB d›fl›nda banka ve
arac› kurum arac›l›¤›yla yapt›klar› ifllemlerden elde ettikleri
kazançlar stopaja tabi de¤ildir. Genel hükümler uygulan›r.

2.6 Beyan esas›
2.6.1 Genel olarak
Gelir vergisi esas itibar›yla, mükelleflerin, Kanun'un 2. maddesinde
say›lan gelir unsurlar›ndan bir y›ll›k dönem içinde elde ettikleri
gelirler üzerinden al›n›r. Ancak baz› hallerde, gelirin niteli¤ine
ve tutar›na ba¤l› olarak y›ll›k beyanname verilmemektedir. Bu
gibi durumlarda, e¤er söz konusu gelir stopaja tabi tutulmufl ise
bu stopaj, nihai vergi haline dönüflmektedir.
2.6.2 Beyanname verilmeyecek haller
Tam mükellefiyet esas›nda vergilendirilen gerçek kiflilerin, 2011
y›l›nda elde ettikleri, afla¤›da say›lan gelirleri beyan edilmeyecek,
baflka gelirleri için beyanname verilse dahi, bu gelirler
beyannameye dahil edilmeyecektir.
2.6.2.1 Tam mükellefiyette
a. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,
b. Gelir Vergisi Kanunu'nun 75. maddesinin (15) numaral› bendinde
yaz›l› menkul sermaye iratlar›,
c. Kazanç ve iratlar›n istisna hadleri içinde kalan k›sm›,
d. Tek iflverenden al›nm›fl ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl
ücretler,
e. Birden fazla iflverenden ücret almakla beraber, birden sonraki
iflverenden ald›klar› ücretlerinin toplam›, 2011 y›l› için belirlenen
beyan s›n›r›n› aflmayan, tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmifl
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ücretleri, (Y›llar itibar›yla uygulanan beyan s›n›r› tutarlar›n›
gösteren tabloya Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde
“14.7 Tevkifata tabi tutulmufl menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.)
f. Vergiye tabi gelir toplam›n›n (yukar›da belirtilenler hariç), 2011
y›l› için belirlenen beyan s›n›r›n› aflmamas› kofluluyla, Türkiye'de
tevkifata tâbi tutulmufl olan; birden fazla iflverenden elde
edilen ücretler, menkul sermaye iratlar› ve gayrimenkul
sermaye iratlar›, (Y›llar itibar›yla uygulanan beyan s›n›r›
tutarlar›n› gösteren tabloya Rehber'in “14. Pratik Bilgiler”
bölümünde “14.7 Tevkifata tabi tutulmufl menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda
yer verilmifltir.)
g. 2011 y›l›nda elde edilen ve toplam› 2011 y›l› için belirlenen beyan
s›n›r›n› aflmayan, tevkifata ve istisna uygulamas›na konu
olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›. (Y›llar
itibar›yla uygulanan beyan s›n›r› tutarlar›n› gösteren tabloya
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.9 Tevkifata ve
istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.)
2.6.2.2 Dar mükellefiyette
Tamam› Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmifl olan; ücretler,
serbest meslek kazançlar›, menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar› ile di¤er kazanç ve iratlar.
2.6.3 Gelirin aile üyelerince beyan flekli
Gelir vergisi mevzuat› uyar›nca her bir aile bireyinin gelirlerini
ayr› ayr› beyan etmesi gerekmektedir.
Buna göre, eflin ve çocuklar›n geliri, 1999 öncesi uygulamada
geçerli oldu¤u gibi aile reisi s›fat›yla koca taraf›ndan de¤il,
kendilerince beyan edilecektir. Böylece aile fertlerinin bütün
gelirlerinin bir beyannamede toplanmas›ndan dolay›, daha yüksek
oranda bir vergi ödenmesi uygulamas›na da son verilmifl
olmaktad›r.
Ancak henüz reflit say›lmayan çocuklar›n gelirleri ile ilgili
beyanname onlar ad›na velileri taraf›ndan verilecektir.
2.6.4. Y›ll›k beyannamenin verilece¤i yer
Y›ll›k gelir vergisi beyannamesi, mükellefin ikametgah›n›n
bulundu¤u yer vergi dairesine verilir. Ancak iflyerleri, Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen illerde bulunan mükellefler
beyannamelerini iflyerlerinin bulundu¤u yer vergi dairesine
vermek zorundad›r. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen iller
aras›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana gibi birçok büyük
ilimiz bulunmaktad›r.
2.6.5 Y›ll›k beyannamenin verilme zaman› ve ödeme süreleri
Gerçek kifliler taraf›ndan 2011 y›l›nda elde edilen gelirler üzerinden
hesaplanan vergiler afla¤›daki tabloda yer alan tarihlerde beyan
edilip ödenecektir.
Mükellef

Beyan

Ödeme

Geliri sadece basit
usulde tespit edilen
ticari kazançlardan
oluflanlar

25 fiubat 2012

2012 y›l›n›n
fiubat ve Haziran
aylar› (2 taksit)

Gerçek usulde
vergilendirilen
mükellefler

25 Mart 2012

2012 y›l›n›n
Mart ve Temmuz
aylar› (2 taksit)

2.7 2010 y›l›nda elde edilen gelirlerinin beyan› ve
vergilendirilmesine iliflkin örnekler (Tam mükellef gerçek kifliler
için)
Örneklerde kullan›lacak olan ve 2010 y›l›nda elde edilen ücret
d›fl› gelirlere uygulanan gelir vergisi tarifesi afla¤›daki gibidir.
Gelir dilimi

Vergi oran›

8.800 TL'ye kadar
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için
1.320 TL, fazlas›
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için
3.960 TL, fazlas›
50.000 TL'den fazlas›n›n 50.000 TL'si için
11.520 TL, fazlas›

% 15
% 20
% 27
% 35

Örnek 1
(A) A.fi. 2009 takvim y›l›na iliflkin olarak Ticaret Kanunu uyar›nca
ayr›lmas› gereken yedek akçeler ayr›ld›ktan sonra kalan kar›n
tamam›n›n ortaklara da¤›t›lmas›na karar vermifl ve söz konusu
temettü ortaklara, 31 Mart 2010 tarihinde ödenmifltir.
Bu kar da¤›t›m›ndan, (A) A.fi.'nin gerçek kifli orta¤› olan Bayan
(B)'nin hissesine 50.000 TL brüt temettü düflmüfltür. Bu tutar
üzerinden (A) A.fi. taraf›ndan % 15 oran›nda 7.500 TL tevkifat
yap›lm›fl olup, tevkifat sonras› kalan 42.500 TL tutar›ndaki net
kar pay› (B)'nin banka hesab›na yat›r›lm›flt›r. Bayan (B)'nin beyana
tabi baflka geliri bulunmamaktad›r.
Elde edilen temettü geliri (Brüt)
‹stisna tutar (50.000 / 2) (-)
‹stisna sonras› kalan temettü (*)
Gelir vergisi matrah›
Hesaplanan gelir vergisi
22.000 TL için 3.960 TL
(25.000 - 22.000) * % 27 = 810 TL
Mahsup edilecek stopaj (-)
Ödenecek gelir vergisi (4.770 - 7.500)
‹ade al›nacak gelir vergisi (7.500 - 4.770)

50.000 TL
25.000 TL
25.000 TL
25.000 TL
4.770 TL

Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. madde uyar›nca 01.01.2006
tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvillerinden tam mükellef
gerçek kiflilerce elde edilen gelirler üzerinden, banka ve arac›
kurumlar taraf›ndan % 10 oran›nda stopaj yap›lmas›
gerekmektedir. Stopaj yoluyla vergilendirilen bu gelirler için
gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek yoktur. Baflka gelirler
nedeniyle beyanname verilmifl olsa dahi bu gelirler beyannameye
dahil edilmeyecektir.
Ayn› flekilde ‹MKB'de gerçeklefltirilen hisse senedi sat›fl›ndan
sa¤lanan kazançlar geçici 67. maddenin 1. f›kras› kapsam›nda
stopaja tabidir. Bu stopaj›n oran› BKK ile % 0 olarak belirlenmifltir.
Stopaj yoluyla vergilendirilen bu kazançlar için gelir vergisi
beyannamesi verilmesine gerek yoktur.
Buna göre mükellef (C) taraf›ndan yukar›daki gelir ve kazançlar
dolay›s›yla gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.
Örnek 3
(D)'nin 2010 y›l›nda elde etti¤i gelirler afla¤›daki gibidir.
Tek iflverenden ücret geliri
(Stopaja tabi tutulmufl)
Mevduat faizi (Stopajl›)
Brüt kar pay› (Stopajl›)

25.000 TL
11.000 TL
30.000 TL

2010 y›l›nda tek iflverenden elde edilen ve stopaj yoluyla
vergilendirilmifl olan ücretler ile GVK geçici 67. madde kapsam›nda
yine stopaj suretiyle vergilendirilmifl mevduat faizleri, tutar› ne
olursa olsun y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilmeyecektir.
(D) taraf›ndan elde edilen brüt kar pay› tutar›n›n yar›s› olan
15.000 TL, 22.000 TL'lik beyan s›n›r›n›n alt›nda kald›¤›ndan bu
gelir de beyan edilmeyecektir.
Örnek 4
(E)'nin 2010 y›l›nda elde etti¤i gelirler afla¤›daki gibidir.

7.500 TL
0 TL
2.730 TL

(*) ‹stisna sonras› kalan 25.000 TL, 22.000 TL'lik beyan s›n›r›n›
aflt›¤›ndan, 25.000 TL'nin tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir.
(Y›llar itibar›yla uygulanan beyan s›n›r› tutarlar›n› gösteren tabloya
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.7 Tevkifata tabi tutulmufl
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›nda beyan s›n›r›” bafll›¤› alt›nda
yer verilmifltir.)

Örnek 2
(C)'nin 2010 y›l›nda elde etti¤i gelirler afla¤›daki gibidir.
Mevduat faizi (Stopajl›)
30.000 TL
Repo (Stopajl›)
20.000 TL
Hisse senedi al›m-sat›m kazanc›
53.000 TL
(Arac› kurum taraf›ndan % 0 oran›nda stopaj yap›lm›flt›r)
Devlet tahvili kupon faiz geliri
60.000 TL
(Arac› kurum taraf›ndan % 10 oran›nda stopaj yap›lm›flt›r)
(C)'nin repo ve mevduat faiz gelirleri GVK'n›n geçici 67.
maddesinin 4. f›kras› hükümlerine göre % 15 oran›nda stopaja
tabi tutuldu¤undan, bu gelirler beyan edilmeyecektir.
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Stopaja tabi tutulmufl ücret geliri
39.000 TL
(‹ki iflverenden, ikinci iflverenden al›nan 11.000 TL)
Repo kazanc› (Stopajl›)
22.000 TL
Mevduat faizi (Stopajl›)
40.000 TL
Brüt iflyeri kira geliri (Stopajl›)
7.500 TL
(E) taraf›ndan elde edilen repo kazanc› ve mevduat faiz geliri,
stopaja tabi tutuldu¤u için tutar› ne olursa olsun beyannameye
dahil edilmeyecektir. (GVK geçici 67. madde)
‹kinci iflverenden al›nan 11.000 TL tutar›ndaki ücret geliri,
22.000 TL'lik beyan s›n›r›n›n alt›nda oldu¤undan, ücret geliri
beyan edilmeyecektir. (GVK 86. madde)
Stopajl› iflyeri kiras› olarak elde edilen tutar için de,
22.000 TL'lik beyan s›n›r›n›n alt›nda kalmas› sebebiyle beyanname
verilmeyecektir. (GVK 86. madde)
Örnek 5
Gerçek kifli (F)'nin 2010 y›l›nda elde etti¤i brüt kira gelirleri,
bu gelirler üzerinden ilgili kifli veya kurumlarca yap›lan stopaj
tutarlar› ve elde etti¤i net gelirler afla¤›daki gibidir.
(F) önceki y›lki beyannamesinde götürü gider yöntemini
seçmifltir.
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Gelir türü

Brüt gelir (TL) Stopaj (TL) Net gelir (TL)

Konut kira geliri

9.600

---

9.600

‹flyeri kira geliri

16.000

3.200

12.800

Toplam

25.600

3.200

22.400

Konut kira geliri
Gerçek kifliler taraf›ndan konut olarak kiraya verilen
gayrimenkullerden 2010 y›l›nda elde edilen kira gelirlerinin
2.600 TL'si gelir vergisinden istisnad›r.
Konut kira geliri bu tutardan fazla ise aflan k›sm›n beyan
edilmesi gerekir.
Mükellef (F)'nin elde etti¤i konut kira geliri 2.600 TL'den fazla
oldu¤u için (9.600 - 2.600 =) 7.000 TL'yi gelir vergisi
beyannamesi ile beyan etmelidir.
Beyan s›n›r› ile karfl›laflt›rma
Konut kira geliri
‹stisna tutar (-)
‹stisna sonras› konut kiras› (1)
Brüt iflyeri kira geliri (2)
Toplam (1 + 2)

9.600 TL
2.600 TL
7.000 TL
16.000 TL
23.000 TL

‹stisna sonras› konut kira geliri ile brüt iflyeri kiras› toplam› olan
23.000 TL, 2010 y›l› gelirleri için geçerli olan 22.000 TL'lik beyan
s›n›r›ndan fazla oldu¤undan, iflyeri kira geliri de beyannameye
dahil edilecektir.
Gelir vergisi hesab›
Elde edilen konut kira geliri
‹stisna tutar (-)
‹stisna sonras› konut kiras› (1)
Brüt iflyeri kira geliri (2)
Toplam gayrimenkul sermaye irad› (1 +2)
Götürü gider (23.000 x % 25) (-)
Beyana tabi GMS‹ (GV matrah›)
Hesaplanan gelir vergisi
8.800 TL için 1.320 TL
(17.250 - 8.800) * % 20 = 1.690 TL
Mahsup edilecek vergiler (-)
Ödenecek gelir vergisi (3.010 - 3.200)
‹ade al›nacak gelir vergisi (3.200 - 3.010)

9.600 TL
2.600 TL
7.000 TL
16.000 TL
23.000 TL
5.750 TL
17.250 TL
3.010 TL

3.200 TL
0 TL
190 TL

Örnek 6
Gerçek kifli (G)'nin 2010 y›l›nda elde etti¤i gelirler:
Serbest meslek kazanc›
Konut kira geliri
‹flyeri kira geliri (Brüt)
Kesinti yolu ile ödenen vergiler
- Serbest meslek kazanc›
- ‹flyeri kira geliri

100.000 TL
10.000 TL
24.000 TL
24.800 TL
20.000 TL
4.800 TL

Mükellef (G) serbest meslek kazanc›n› beyan etmek zorundad›r.
Serbest meslek erbab› oldu¤u için konut kira gelirleri için
uygulanan 2.600 TL'lik istisnadan yararlanamayacakt›r.
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Konut ve iflyeri kira gelirleri toplam› olan 34.000 TL, 22.000
TL'lik beyan s›n›r›n› aflt›¤›ndan, tamam›n›n beyan edilmesi
gerekmektedir.
Elde edilen konut kira geliri
Elde edilen iflyeri kira geliri (Brüt)
Toplam gayrimenkul sermaye irad›
Götürü gider (34.000 x % 25) (-)
Beyana tabi gayrimenkul sermaye irad›
Beyana tabi serbest meslek kazanc›
Gelir vergisi matrah›
Hesaplanan gelir vergisi
50.000 TL için 11.520 TL
(125.500 - 50.000) * % 35 = 26.425 TL
Mahsup edilecek vergiler (-)
Ödenecek gelir vergisi (37.945 - 24.800)

10.000 TL
24.000 TL
34.000 TL
8.500 TL
25.500 TL
100.000 TL
125.500 TL
37.945 TL

24.800 TL
13.145 TL

3. Kurumlar vergisi
3.1 Konu
Afla¤›da say›lan kurumlar›n kazançlar›, kurumlar vergisine tabidir. Kurum kazanc›, gelir
vergisinin konusuna giren gelir unsurlar›ndan oluflmaktad›r.

3.2. Mükellef
Vergi uygulamas› bak›m›ndan kurum deyimi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde
say›lan tüzel kiflileri ifade etmektedir. Ayn› Kanun'un 2. maddesinde ise vergiye tabi
k›l›nan kurumlar›n (mükellef) özellikleri aç›klanm›flt›r.
Buna göre,
a. Sermaye flirketleri,
Anonim flirketler,
Limited flirketler,
Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketler,
Yukar›da yer alan flirketlerle ayn› mahiyetteki yabanc› kurumlar,
Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
Yukar›da yer alan fonlara benzer yabanc› fonlar,
b. Kooperatifler,
c. ‹ktisadi kamu kurulufllar›,
d. Dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler,
e. Sendika ve cemaatlere ait iktisadi iflletmeler,
f. Vergi dairesinden kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesini talep eden ifl
ortakl›klar›,
elde ettikleri kazançlar üzerinden kurumlar vergisi ödemekle yükümlü tutulmufllard›r.

3.3 Kurum kazanc›
Kurumlar vergisi, yukar›da s›ralanan mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri
safi kurum kazanc› üzerinden hesaplan›r. Safi kurum kazanc›n›n tespitinde Gelir Vergisi
Kanunu'nun ticari kazanç hakk›ndaki hükümleri uygulan›r.

3.4 Muafl›klar
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde verginin mükellefi olarak say›ld›klar› halde,
baz› kurumlar, çeflitli sebeplerle, verginin kapsam› d›fl›nda tutulmufllard›r. Kanun'un 4.
maddesinde say›lan bu kurumlar (Darphane ve Damga Matbaas›, kamu idare ve
müesseseleri taraf›ndan insan ve hayvan sa¤l›¤›n› korumak amac›yla iflletilen müesseseler,
kanunla kurulan emekli ve yard›m sand›klar› ile sosyal güvenlik kurumlar› vb.) genellikle,
kamu kurumlar› ile e¤itim, sa¤l›k, kültür gibi temel kamu hizmetleri alan›nda faaliyet
gösteren kurumlard›r.

3.5 ‹stisnalar
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nda, kurumlar›n elde ettikleri baz› kazançlar çeflitli
flartlarla vergiden istisna olarak de¤erlendirilmektedir. An›lan Kanun'un 5. maddesinde
say›lan bu tür kazançlar›n varl›¤› halinde, bu kazançlar, kurumlar vergisi matrah› d›fl›nda
b›rak›lacakt›r. Kurumlar vergisinden istisna edilmifl kazançlar, 5. maddede say›lm›flt›r.
Söz konusu istisna kazançlar flunlard›r.
3.5.1 ‹fltirak kazanc› istisnas›
Kurumlar›n;
Tam mükellefiyete tabi baflka bir kurumun sermayesine kat›lmalar› nedeniyle elde
ettikleri kazançlar (Yat›r›m fonu kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar›n›n hisse
senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç).
Tam mükellefiyete tabi bir kurumun kurucu senetleri ve di¤er intifa senetlerinden
elde ettikleri kar paylar›,
kurumlar vergisinden istisnad›r.
3.5.2 Yurtd›fl› ifltirak kazanc› istisnas›
Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited flirket niteli¤indeki
flirketlerden elde edilen ve afla¤›daki flartlar› tafl›yan ifltirak kazançlar› kurumlar
vergisinden istisnad›r.
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Yurtd›fl› ifltirakin ödenmifl sermayesinin en az % 10'una sahip
olunmas›,
Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla ifltirak pay›n›n kesintisiz
olarak en az bir y›l süreyle elde tutulmas› (Rüçhan hakk›
kullan›lmak suretiyle veya yurt d›fl› ifltirakin iç kaynaklar›ndan
yap›lan sermaye art›r›mlar› nedeniyle elde edilen ifltirak paylar›
için sahip olunan eski ifltirak paylar›n›n elde edilme tarihi esas
al›n›r.),
‹fltirak kazanc›n›n, kar pay› da¤›t›m›na kaynak olan kazançlar
üzerinden ödenen vergiler dahil ifltirak edilen kurumun
faaliyette bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca % 15
oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü
tafl›mas›,
Yurtd›fl› ifltirakin faaliyetinin finansal kiralama dahil finansman
temini veya sigorta hizmetlerinin sunulmas› ya da menkul
k›ymet yat›r›m› olmas› durumunda, en az Türkiye'de uygulanan
kurumlar vergisi oran›nda (% 20) vergi yükü tafl›mas›,
‹fltirak kazanc›n›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar
Türkiye'ye transfer edilmesi.
3.5.3 Yurtd›fl› flube kazanc› istisnas›
Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri veya daimî temsilcileri
arac›l›¤›yla elde ettikleri afla¤›daki flartlar› tafl›yan kurum
kazançlar›, kurumlar vergisinden istisnad›r.
Kazanc›n faaliyette bulunulan ülke vergi kanunlar› uyar›nca
en az % 15 oran›nda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
vergi yükü tafl›mas›,
Faaliyetin finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta
hizmetlerinin sunulmas› ya da menkul k›ymet yat›r›m› olmas›
durumunda, kazanc›n do¤du¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca
en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda (% 20)
gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl›mas›,
Kazanc›n, elde edildi¤i hesap dönemine iliflkin kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye
transfer edilmesi.
3.5.4 Yurtd›fl›nda ifltirak edilen kurumlar›n ifltirak hisselerinin
sat›fl kazanc› istisnas›
Yurt d›fl› ifltirak hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar
afla¤›daki flartlar›n varl›¤› halinde kurumlar vergisinden istisnad›r.
‹fltiraki elinde tutan tam mükellef kurumun anonim flirket
statüsünde olmas›,
Tam mükellef kurumun, nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif toplam›n›n
en az % 75'inin Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited
flirket niteli¤indeki flirketlerin ifltirak hisselerinden oluflmas›,
Her bir yabanc› flirketin sermayesine en az % 10 oran›nda
ifltirak edilmifl olmas›,
Kazanc›n elde edildi¤i tarih itibar›yla asgari ifltirak oran› ve
ifltirak-aktif toplam oran› flartlar›n›n en az bir y›l süre ile
sa¤lanm›fl olmas›,
Sat›lan yurtd›fl› ifltirak hisselerinin en az iki tam y›l süre ile
aktifte bulunmufl olmas›.
Örnek:
Türkiye'de tam mükellef olan (A) A.fi.'nin aktifinde afla¤›daki
k›ymetler yer almaktad›r. fiirket, anonim flirket niteli¤inde olan
ve yurtd›fl›nda faaliyette bulunan afla¤›daki ifltiraklere sahiptir.
15.05.2011 tarihi itibar›yla söz konusu ifltiraklerin sat›lmas›
planlanmaktad›r. Bu sat›fl›n gerçeklefltirilmesi halinde hangi
ifltirak hissesinin sat›fl›ndan sa¤lanan kazanç istisna olacakt›r?
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Tutar (TL)
Nakit varl›klar
200.000
Demirbafllar
80.000
Yurtd›fl› ‹fltirak (B)
50.000
Yurtd›fl› ‹fltirak (C)
370.000
Yurtd›fl› ‹fltirak (D)
260.000
Yurtd›fl› ‹fltirak (E)
40.000
Aktif Toplam›
1.000.000

Al›m Tarihi

‹fltirak Oran›

12.09.2010
12.03.2009
12.03.2009
24.02.2009

% 20
% 30
% 20
%5

Nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif toplam›
(1.000.000 - 200.000)

800.000

En az 1 y›ld›r elde tutulan ve sermayesine
% 10'dan fazla ifltirak edilmifl olan yurtd›fl› ifltirakler
(‹fltirak C, D)
630.000
Bu ifltiraklerin nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif
toplam›na oran› (630.000 / 800.000 * 100)

% 78,75

(A) A.fi. aktifinde yer alan yurtd›fl› ifltirak hisselerinin sat›fl›n›n
planland›¤› 15.05.2011 tarihi itibar›yla, aral›ks›z en az 1 y›l süreyle,
nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif toplam›n›n % 78,75'i ile yurtd›fl›nda
kurulu anonim flirket niteli¤indeki flirketlerin her birinin (‹fltirak
C, D) en az % 10'una ifltirak etmifl olmakla % 10 ve % 75'lik
flartlar› sa¤lam›fl olmaktad›r.
Buna göre 15.05.2011 tarihinde söz konusu ifltirak hisselerinin
tamam›n›n sat›lmas› durumunda;
Yurtd›fl› ‹fltirak (B) 2 y›ldan daha az bir süredir elde
tutuldu¤undan sat›lmas› durumunda sa¤lanan kazanç
istisnadan yararlanamayacakt›r.
2 y›ldan daha fazla süreyle elde tutulan ‹fltirak (C) ve (D)'nin
sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar kurumlar vergisinden istisna
olarak de¤erlendirilebilecektir.
(A) A.fi.'nin Yurtd›fl› ‹fltirak (E)'nin sermayesine ifltirak oran›
% 10'un alt›nda olmas›na ra¤men, her birinin sermayesine en
az % 10 oran›nda ortak oldu¤u (C) ve (D)'deki ifltirak tutar›n›n,
nakit varl›klar d›fl›ndaki aktif toplam›n›n % 75'inden fazla
olmas› dolay›s›yla, 2 y›ldan fazla süreyle elde tutulan ‹fltirak
(E)'nin sat›fl›ndan sa¤lanan kazanç da istisnadan
yararlanabilecektir.
3.5.5 Emisyon primi istisnas›
Anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar›
s›rada ç›kard›klar› paylar›n bedelinin itibari de¤eri aflan k›sm›
emisyon primi olarak tan›mlanmaktad›r.
3.5.6 Portföy kazanc› istisnas›
Türkiye'de kurulu;
Menkul k›ymet yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n portföy
iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›,
Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda ifllem gören alt›n ve
k›ymetli madenlere dayal› yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n
portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar›,
Giriflim sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›,
Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar›,
Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n kazançlar›,
Konut finansman fonlar› ile varl›k finansman fonlar›n›n
kazançlar›,
kurumlar vergisinden istisnad›r.

3.5.7 Tafl›nmaz veya ifltirak hissesi sat›fl kazanc› istinas›
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan
tafl›nmazlar ve ifltirak hisseleri ile ayn› süreyle sahip olduklar›
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan
do¤an kazançlar›n›n % 75'lik k›sm› kurumlar vergisinden
istisnad›r.
Bu istisna, sat›fl›n yap›ld›¤› dönemde uygulan›r ve sat›fl kazanc›n›n
istisnadan yararlanan k›sm› sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen beflinci
y›l›n sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab›nda tutulur. Ancak
sat›fl bedelinin, sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l›n›n
sonuna kadar tahsil edilmesi flartt›r. Bu süre içinde tahsil
edilmeyen sat›fl bedeline isabet eden istisna nedeniyle zaman›nda
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r.
‹stisna edilen kazançtan befl y›l içinde sermayeye ilave d›fl›nda
herhangi bir flekilde baflka bir hesaba nakledilen veya iflletmeden
çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar›lan
k›s›m için uygulanan istisna dolay›s›yla zaman›nda tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤ram›fl say›l›r. Ayn› süre içinde
iflletmenin tasfiyesi (Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yap›lan
devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulan›r.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk› kullan›lmak suretiyle itibarî
de¤eriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak,
sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas al›n›r.
Devir veya bölünme suretiyle devral›nan tafl›nmazlar, ifltirak
hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n
sat›fl›nda iki y›ll›k sürenin hesab›nda, devir olunan veya bölünen
kurumda geçen süreler de dikkate al›n›r.
Menkul k›ymet veya tafl›nmaz ticareti ve kiralanmas›yla u¤raflan
kurumlar›n bu amaçla ellerinde bulundurduklar› de¤erlerin
sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam› d›fl›ndad›r.
Örnek
Ticari mal al›m sat›m› ifli ile ifltigal eden (B) A.fi. bu faaliyetinden
2011 y›l›nda 3.000.000 TL kar elde etmifltir. Mükellef kurum
ayr›ca 2011 y›l›nda satt›¤› arsas›ndan 900.000 TL kar elde
etmifltir. 15.04.2011 tarihinde 2.700.000 TL'ye üçüncü bir kifliye
sat›fl› yap›lan arsa 05.01.2009 tarihinde 1.800.000 TL'ye sat›n
al›nm›flt›r. Elde etti¤i kazanc› gelir olarak kay›tlara alm›fl ve
fiubat/2012'de % 75'lik k›sm›n› özel fonlar hesab›na aktarm›flt›r.
Buna göre mükellef kurumun ticari bilanço kar›, kurumlar vergisi
matrah› ve hesaplanan kurumlar vergisi afla¤›daki flekilde
olacakt›r.
Ticari bilanço kar›
Mal al›m sat›m› iflinden kar
Gayrimenkul sat›fl›ndan kar

3.900.000 TL
3.000.000
900.000

Gayrimenkul sat›fl kazanc› istisnas› (KVK 5/1-e) (-) 675.000 TL
(900.000 x % 75)
Kurumlar vergisi matrah›
Hesaplanan kurumlar vergisi (% 20)

3.225.000 TL
645.000 TL

3.5.8 Bankalara borçlu olanlar taraf›ndan sat›lan tafl›nmaz
veya ifltirak hisselerine iliflkin istisna
Bankalara borçlar› nedeniyle kanunî takibe al›nm›fl veya Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile
bunlar›n kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip olduklar›
tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri
ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karfl›l›k bankalara veya bu
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Fona devrinden sa¤lanan has›lat›n, bu borçlar›n tasfiyesinde
kullan›lan k›sm›na isabet eden kazançlar›n tamam› ile bankalar›n
bu flekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an
kazançlar›n % 75'lik k›sm› kurumlar vergisinden istisnad›r.
3.5.9 Yurtd›fl›nda yap›lan inflaat, montaj ifllerinden sa¤lanan
kazançlara iliflkin istisna
Yurtd›fl›nda yap›lan inflaat, onarma, montaj iflleri ile teknik
hizmetlerden sa¤lanarak, Türkiye'de genel sonuç hesaplar›na
intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnad›r. Bu
istisnan›n uygulanabilmesi için kazanc›n Türkiye'ye transfer flart›
bulunmamaktad›r.
3.5.10 Okul iflletmecili¤i kazançlar›na iliflkin istisna
Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel
okullar› ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara
veya kamu yarar›na çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon
merkezlerinin iflletilmesinden, ilgili Bakanl›¤›n görüflü al›nmak
suretiyle Maliye Bakanl›¤›n›n belirleyece¤i usuller çerçevesinde
5 hesap dönemi itibar›yla elde edilen kazançlar kurumlar
vergisinden istisnad›r. ‹stisna, belirtilen okullar›n ve rehabilitasyon
merkezlerinin faaliyete geçti¤i hesap döneminden itibaren bafllar.
3.5.11 Kooperatif risturn istisnas›
Kooperatif ortaklar›n›n yönetim gideri karfl›l›¤› olarak ödedikleri
paralardan harcanmayarak iade edilen k›s›mlar ile tüketim,
üretim ve kredi kooperatifleri taraf›ndan ortaklar› için hesaplanan
risturnlar kurumlar vergisinden istisnad›r.
3.5.12 Yat›r›m indirimi istisnas› (GVK mülga ek 1-6 ve mülga
19. maddeler)
3.5.12.1 2006 y›l›nda yat›r›m indirimi uygulamas›nda
gerçeklefltirilen de¤ifliklikler ve Anayasa Mahkemesi karar›
08.04.2006 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 5479 Say›l› Kanun'un 2. maddesiyle Gelir Vergisi
Kanunu'nun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›”
bafll›kl› 19. maddesi yürürlükten kald›r›larak; yat›r›m indirimi
istisnas›na 01.01.2006 tarihinden itibaren son verilmifltir.
Yat›r›m indirimi istisnas›na bu flekilde son verilmesi, mükelleflerin
yeni düzenlemenin yürürlü¤ünden önce gerçeklefltirmifl olduklar›
ve fizibilite çal›flmalar›n› tamamlayarak gerçeklefltirmeyi taahhüt
ettikleri yat›r›mlar nedeniyle indirimine hak kazand›klar› yat›r›m
indirimi istisnas› tutarlar›n›n ak›beti hususundaki sorunu bertaraf
edebilmek için yürürlü¤e giren 5479 Say›l› Kanun'un 3.
maddesiyle 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 69.
madde uyar›nca; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31.12.2005
tarihi itibar›yla mevcut olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan
indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;
a. 24.4.2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden
düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, Gelir Vergisi
Kanunu'nun 09.04.2003 tarihli ve 4842 Say›l› Kanun'la
yürürlükten kald›r›lmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri
çerçevesinde bafllan›lm›fl yat›r›mlar› için belge kapsam›nda
01.01.2006 tarihinden sonra yapacaklar› yat›r›mlar›,
b. 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga 19. maddesi
kapsam›nda 1.1.2006 tarihinden önce bafllanan yat›r›mlarla
ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz
edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar›,
nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar›n›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran›na
iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008
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y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebileceklerdir.
Bu hüküm uyar›nca yat›r›m indirimi istisnas›na son verilmesine
ra¤men, mükelleflerin mevcut yat›r›mlar› nedeniyle hak
kazand›klar› yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n› üç y›l süre ile
kullanmalar› mümkün k›l›nm›fl; böylece mükellefler 2006, 2007
ve 2008 y›llar›na ait kurumlar vergisi beyannameleri kapsam›nda
beyan edilecek kazançlar›n› yat›r›m indirimi istisnas›na konu
edebilmifllerdir. Sözü geçen yasal düzenleme ile ilgili olarak;
Devreden yat›r›m indiriminin kullan›m›na iliflkin olarak getirilen
üç y›ll›k süre s›n›rlamas›,
Yat›r›m indiriminden faydalan›ld›¤› durumda önceki vergi
oranlar›n›n uygulanaca¤›na iliflkin düzenleme,
Yat›r›m indirimi istisnas›na son veren düzenlemenin yürürlük
tarihi,
konular›n›n Anayasa'ya ayk›r›l›¤› uzun süre tart›fl›lm›flt›r. Bu
tart›flmalar kapsam›nda “…(vergi oran›na iliflkin hükümler dahil)…”
ve “…sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait…” ifadelerinin
iptali ile yat›r›m indirimi istisnas›n› yürürlükten kald›ran hükmün
yürürlük tarihi konusunda Anayasa'ya ayk›r›l›¤› talebiyle Anayasa
Mahkemesi nezdinde iptal davalar› aç›lm›flt›r.
Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ekim 2009 tarihinde gerçeklefltirilen
toplant›s›nda, yukar›daki iptal istemleri de¤erlendirilmifl ve
yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas›na yönelik olarak “…sadece
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait…” ibaresinin iptaline karar
verilmifltir. “…(vergi oran›na iliflkin hükümler dahil)…” ibaresinin
iptal talebi ise reddedilmifltir. 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete'de
yay›mlanan bu karar uyar›nca, 31.12.2005 tarihi itibar›yla hak
kazan›lan yat›r›m indirimi istisnas› kullan›m›yla ilgili süre
s›n›rlamas› 8 Ocak 2010 tarihi itibar›yla kald›rm›fl olmaktad›r.
3.5.12.2 6009 Say›l› Kanun ile yap›lan düzenlemeler
1 A¤ustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 6009 say›l›
“Gelir Vergisi Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”un 5. maddesi
ile 2005 y›l›ndan devreden yat›r›m indirimi istisnas›n›n 2010 y›l›
kazançlar›ndan bafllanmak üzere kullan›m›na iliflkin bir düzenleme
yap›lm›flt›r.
Bu düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesinin
birinci f›kras›nda yer alan “yine bu tarihteki mevzuat hükümleri
(vergi oran›na iliflkin hükümler dâhil) çerçevesinde kazançlar›ndan
indirebilirler.” ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.
Bu ibare yerine “yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu
Kanun'un geçici 61'inci maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan
vergi oran›na iliflkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlar›ndan
indirebilirler.” ibaresi getirilmifltir. Bu ibareden sonra gelmek
üzere “fiu kadar ki, vergi matrahlar›n›n tespitinde yat›r›m indirimi
istisnas› olarak indirim konusu yap›lacak tutar, ilgili kazanc›n %
25'ini aflamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oran›na
göre vergi hesaplan›r.” cümleleri eklenmifltir.
3.5.12.2.1 Yat›r›m indirimi istisnas›na s›n›rlama
6009 Say›l› Kanun ile yap›lan düzenlemede, Anayasa Mahkemesi
karar› do¤rultusunda 2005 y›l›ndan devreden yat›r›m indirimi
tutar›n›n kullan›lmas›na iliflkin olarak herhangi bir süre
s›n›rlamas›na yer verilmedi¤i görülmektedir. Buna göre 2005
y›l›ndan devreden yat›r›m indirimi tutar› 2010 y›l›ndan bafllamak
üzere herhangi bir süre s›n›rlamas› olmadan kullan›labilecektir.
Ancak yeni düzenleme ile kullan›lacak yat›r›m indirimi istisnas›
kazanc›n belli bir oran› ile s›n›rland›r›lmaktad›r. Buna göre
mükellefler kazançlar›n›n ancak % 25'i kadar yat›r›m indirimi
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istisnas›ndan yararlanabileceklerdir. Yat›r›m indirimi istisnas›
sonras› kalan % 75'lik kazanç üzerinden ise kurumlar vergisi
ödemeleri gerekecektir.
3.5.12.2.2 ‹stisna uygulanacak kazanc›n belirlenmesi
6009 Say›l› Kanun ile yat›r›m indirimine iliflkin olarak yap›lan
düzenlemelerin uygulamas› konusundaki aç›klamalar 1 Ekim 2010
tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 276 seri numaral› Gelir
Vergisi Genel Tebli¤i'nde yap›lm›flt›r. Bu tebli¤de % 25 oran›n›n
uygulanaca¤› kurum kazanc›ndan ne anlafl›lmas›na gerekti¤i
aç›klanmaktad›r. Buna göre ilgili dönemde yat›r›m indirimi istisnas›
uygulanacak kazanç, yat›r›m indirimi uygulanmadan önceki zarar
mahsubu ile tüm indirim ve istisnalar düflüldükten sonraki tutar
olacakt›r.
3.5.12.2.3 ‹stisnadan yararlan›ld›¤› durumda uygulanacak
vergi oran›
Kanun'un 5. maddesi ile GVK'n›n geçici 69. maddesinde yer alan
ve 2005 y›l›ndan devreden yat›r›m indirimi tutar›n›n kullan›lmas›
durumunda kurumlar vergisi oran›n›n % 20 yerine % 30 olarak
uygulanmas› sonucunu do¤uran hüküm, madde metninden
ç›kar›lm›flt›r.
Bunun yerine geçici 69. maddeye “Kalan kazanç üzerinden
yürürlükteki vergi oran›na göre vergi hesaplan›r.” ibaresi
eklenmifltir. Bu de¤ifliklik uyar›nca vergi matrahlar›n›n tespitinde
yat›r›m indirimi istisnas› olarak indirilen tutardan sonra kalan
kazanç üzerinden % 30 yerine % 20 oran›nda kurumlar vergisi
hesaplanacakt›r.
Böylelikle örne¤in 100 TL'lik kazanc› olan bir kurumun, bu
kazanc›n tamam›n› karfl›layan yat›r›m indirimi istisnas› (stopajs›z)
bulunmas› durumunda, cari y›la iliflkin vergi yükü % 0'dan, [(100
- (100 * % 25)) * % 20 =] % 15'e ç›kar›lm›fl olmaktad›r.
3.5.12.2.4 Yat›r›m indirimi stopaj›
Kanun'un 5. maddesinde “bu Kanun'un geçici 61. maddesinin
ikinci f›kras›nda yer alan vergi oran›na iliflkin hüküm dâhil” ibaresi
yer almaktad›r.
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 61. maddesinin 1. f›kras›nda
24.04.2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden
düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›ndaki yat›r›mlarla
ilgili yat›r›m harcamalar›na (teflvik belgelerine bu tarihten sonra
ilave edilen iktisadî k›ymetler için yap›lan harcamalar hariç),
yat›r›m indirimine iliflkin olarak 31.12.2005 tarihinde geçerli olan
mevzuat›n uygulanaca¤› hükmü yer almaktad›r.
Maddenin 2. f›kras› uyar›nca ise yukar›da belirtilen flekilde yat›r›m
indirimi istisnas›ndan yararlanan kazançlar ile 24.04.2003
tarihinden önce gerçekleflen yat›r›mlar üzerinden hesaplanan
ve kazanc›n yetersiz olmas› dolay›s›yla sonraki dönemlere
devreden yat›r›m indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden
da¤›t›ls›n da¤›t›lmas›n % 19,8 oran›nda gelir vergisi tevkifat›
yap›lmas› gerekmektedir.
Yukar›daki aç›klamalar›m›zdan anlafl›laca¤› üzere, 6009 Say›l›
Kanun'un 5. maddesinde yer alan parantez içi hüküm, söz konusu
stopaj uygulamas›nda herhangi bir de¤iflikli¤e neden
olmamaktad›r.
3.5.12.3 1 Ocak 2006-8 Nisan 2006 döneminde yap›lan
yat›r›mlar için yat›r›m indirimi istisnas›
Anayasa Mahkemesinin 15 Ekim 2009 tarihli ve 2006/95 Esas,
2009/144 Karar say›l› karar›yla, 5479 Say›l› Kanun'un 15.
maddesinin (2) numaral› bendindeki “2” rakam› iptal edilmifltir.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2006 - 8 Nisan 2006 tarihleri aras›nda
Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga 19. maddesi kapsam›nda yeni
bafllayan ve bu tarihler aras›nda yap›lan yat›r›mlar nedeniyle
hesaplanan yat›r›m indirimi tutarlar› da yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlanabilecektir. Bu kapsamda olan yat›r›m
harcamalar› nedeniyle hesaplanan yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar›n›n, ilgili dönemlerde kazanc›n bulunup bulunmad›¤›na
bak›lmaks›z›n, 2010 hesap döneminden itibaren endekslenmifl
de¤erleri ile birlikte indirim konusu yap›lmas› mümkün
bulunmaktad›r.
Ancak 8 Nisan 2006 tarihinden sonra yeni bafllayan yat›r›mlar
nedeniyle yap›lan harcamalar›n ya da 1 Ocak 2006 - 8 Nisan
2006 tarihinde bafllamakla birlikte bu süre içinde tamamlanmay›p
devam eden yat›r›mlar için 8 Nisan 2006 tarihinden sonra yap›lan
harcamalar›n, yat›r›m indiriminden yararlanmas› mümkün de¤ildir.

3.6 Kontrol edilen yabanc› kurum kazançlar›
“Kontrol Edilen Yabanc› Kurum Kazanc›” kavram›, ilk kez, 5520
Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi ile vergi
sistemimize girmifltir. Baz› ülkelerin di¤er ülkeler aleyhine fon
ve yat›r›mlar› kendi ülkelerine çekmek için vergi erteleme olana¤›
getiren ve zararl› vergi rekabetine yol açan uygulamalar›ndan
korunmay› öngören bu düzenleme ile yat›r›mlar›n› yurt d›fl›nda
düflük vergi oranl› ülkelere ifltirakler vas›tas›yla yönlendiren
mükelleflerin belli flartlar dâhilinde buradan elde ettikleri
gelirlerinin Türkiye'ye aktar›lmas› beklenilmeksizin
vergilendirilmesi amaçlanmaktad›r.
3.6.1 fiartlar›
3.6.1.1 Asgari % 50 ifltirak oran›
Kanun hükmünde aç›kça belirtildi¤i üzere, tam mükellef
kurumlar›n söz konusu yabanc› ülkedeki kurumlara % 50 veya
üzerinde bir oranda ifltirak etmesi durumunda, bahis konusu
yabanc› kurum üzerinde kontrol unsurunun varl›¤› kabul
edilmektedir. ‹fltirak fleklinin do¤rudan ya da dolayl› flekilde
olmas›n›n veya söz konusu yabanc› kuruma mükelleflerin ayr›
ayr› ya da birlikte ifltirak etmelerinin toplam ifltirak oran› tespitinde
önemi bulunmamaktad›r. Söz konusu flarta iliflkin özellik arz
eden hususlar flunlard›r.
a. ‹fltirak oran›n›n % 50'yi geçip geçmedi¤inin belirlenmesinde
tam mükellef kurumlar›n yan› s›ra varsa tam mükellef gerçek
kiflilerin ifltirak paylar› da dikkate al›nmal›d›r.
b. Dolayl› ifltirak iliflkisinin bir kaç kademeli olmas› halinde, en
sondaki dolayl› ifltirake kadar ortakl›k iliflkisinin dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
c. Kontrol unsurunun olup olmad›¤›n›n tespitinde y›l içerisinde
herhangi bir tarihte en yüksek ifltirak oran› dikkate al›nacakt›r.
Y›l içerisinde gerçekleflen en yüksek oran % 50'den fazla ise,
y›l sonundaki ifltirak oran› % 50'nin alt›nda olsa bile kontrol
unsurunun varl›¤› kabul edilecektir.
3.6.1.2 Pasif nitelikli gelir
Yurtd›fl› kurumun gayrisafi has›lat›n›n % 25 veya daha fazlas›n›n;
a. Faiz, kar pay›, kira, lisans ücreti, menkul k›ymet sat›fl geliri
gibi pasif nitelikli gelirlerden oluflmas› veya
b. Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti olmakla birlikte bu
faaliyetlerin yürütülmesi ile orant›l› sermaye, organizasyon
ve eleman istihdam› bulunmamas›d›r.
Kontrol edilen yabanc› kurumlar›n ifltirak etti¤i di¤er alt
kurumlar›n elde etmifl olduklar› kazançlar›n “pasif” ya da “aktif”
karakterli olmas›n›n uygulama aç›s›ndan bir etkisi
bulunmamaktad›r.
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3.6.1.3 Kontrol edilen yabanc› kurumun vergi yükünün %
10'dan daha az olmas›
Esas itibar›yla vergi yükünün hesaplanmas› afla¤›daki flekilde
olacakt›r.
TVY = Toplam vergi yükü,
TV
= Gelir üzerinden tahakkuk eden toplam vergiler,
DKK = Da¤›t›labilir kurum kazanc›
Bu durumda toplam vergi yükü;
TVY

TV
= ----------------DKK + TV

formülüyle hesaplanacakt›r.
Da¤›t›labilir kazanç ifadesinden, yurt d›fl› ifltirakin ticari bilanço
kar›ndan, tahakkuk eden vergilerin düflülmesi suretiyle bulunacak
tutar›n anlafl›lmas› gerekmektedir. Söz konusu flart ile ilgili dikkat
çekici hususlar flöyle s›ralanabilir.
a. Vergi yükü hesab›nda, kontrol edilen yabanc› kurumun kendi
ülkesinde ödemifl oldu¤u vergiler dikkate al›nacak olup, kendi
ülkesi d›fl›ndan elde etti¤i kazançlar üzerinden ödenen vergiler
ise hesaplamada dikkate al›nmayacakt›r.
b. Kontrol edilen yabanc› kurumun geçmifl y›l ticari zarar› mevcut
ise da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n tespitinde söz konusu
zararlar›n indirilmesi gerekmektedir. Ancak istisna kazançlar
da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n bir unsuru olarak dikkate
al›nacakt›r.
c. Kontrol edilen yabanc› kurumun da¤›t›labilir kurum kazanc›n›n
ilgili y›lda sermayeye ilave edilmesi vergilemeye engel teflkil
etmeyecektir.
3.6.1.4 ‹fltirakin y›ll›k gayrisafi has›lat›n›n 100.000 TL karfl›l›¤›
yabanc› paray› geçmesi
Söz konusu 100.000 TL karfl›l›¤› yabanc› paran›n hesaplanmas›
ile ilgili Kanun gerekçesinde yap›lan aç›klamaya göre; yurt d›fl›
ifltirakin kazanc›n›n, Türkiye'deki flirketin hesaplar›na dahil
edilmesi s›ras›nda, ifltirakin hesap döneminin son gününde geçerli
olan T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru dikkate al›narak TL'ye
çevrilmesi gerekmektedir.
Yukar›da belirtilen flartlar›n bir arada gerçekleflmesi durumunda,
yurt d›fl› ifltirakin kar›n›n, Türkiye'de bu yabanc› kurumun
hisselerini elinde tutan kuruma da¤›t›lmasa dahi, Türkiye'deki
flirketin vergi matrah›na eklenmek suretiyle vergilenmesi
gerekmektedir.
3.6.2 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar›n›n uygulamaya
etkisi
Kontrol edilen yabanc› kurum olarak Türkiye'de vergileme
yap›ld›ktan sonra, bu kurum taraf›ndan Türkiye'ye kar da¤›t›m›
yap›lmas› durumunda anlaflmalarda yer alan hükümler
uygulanabilecektir.
Kontrol edilen yabanc› kurumun mukim oldu¤u ülke ile Türkiye
aras›nda imzalanm›fl çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmas›na
göre kar pay›n›n Türkiye'de istisna olmas› durumunda, daha
önce ödenen vergilerin da¤›t›lan kar pay›na isabet eden k›sm›n›n
iade edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu anlaflmaya göre, kar pay›n›n Türkiye'de istisna
olmamas› durumunda ise daha önce ödenen vergiler 1 seri
numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nde belirtilen flartlara
göre ödenecek vergilerden mahsup edilebilecektir.
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3.7 Örtülü sermaye
Vergi uygulamalar› bak›m›ndan, flirketlerin ortaklar›ndan
yapt›klar› borçlanmalardan belli flartlar› tafl›yanlar örtülü sermaye
say›lmakta ve bunlar için ödenen veya hesaplanan faiz ve kur
fark› gibi giderler kurum kazanc›n›n tespiti s›ras›nda
indirilememektedir. Bu düzenlemenin alt›nda kurumun iliflkili
oldu¤u gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan kuruma gerçekte bir
sermaye olarak konulan ve bu sebeple de sadece kurumun kar
veya zarar›na ortak olmay› sa¤layan paralar›n borç olarak
de¤erlendirilerek karfl›l›¤›nda faiz ödenmesi ve bu yolla kurum
kazanc›n›n bir k›sm›n›n vergi ödenmeksizin kurum d›fl›na
ç›kar›lmas›n›n önlenmesi yatmaktad›r.
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi ile örtülü
sermaye müessesesi eski Kanun'un 16. maddesinde yer alan
fleklinden çok farkl› ve ayr›nt›l› olarak, uluslararas› uygulamalar
ve genel kabul görmüfl ilkeler dikkate al›narak yeniden
düzenlenmifltir.
3.7.1 Tan›m ve flartlar›
Kurumlar›n ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kiflilerden
do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede kulland›klar›
borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun
özsermayesinin 3 kat›n› aflan k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtülü
sermaye say›lmaktad›r.
Örtülü sermaye uygulamas›nda sadece iliflkili flirketlere finansman
temin eden kredi flirketlerinden yap›lan borçlanmalar hariç olmak
üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan
ve ortak veya ortakla iliflkili kifli say›lan banka veya benzeri kredi
kurumlar›ndan yap›lan borçlanmalar % 50 oran›nda dikkate
al›nmaktad›r.
Borç tutar› belirtilen oranlar› aflmazsa örtülü sermayenin
varl›¤›ndan söz edilemeyecektir. Aflmas› durumunda ise aflan
süre zarf›nda ve aflt›¤› tutarla s›n›rl› olmak üzere örtülü sermaye
say›lmaktad›r.
Piyasa koflullar› ve ticari teamüllere göre yap›lan vadeli mal ve
hizmet al›mlar› d›fl›nda kalan vadeli al›mlar nedeniyle ortaya
ç›kan borçlar da örtülü sermayenin tespitinde dikkate
al›nmaktad›r.
Bu düzenleme ile birlikte, borcun iflletmede devaml› veya uzun
süreli kullan›m flart› kald›r›lm›flt›r. Borcun hesap dönemi içinde
herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin 3 kat›n› aflan k›sm›
örtülü sermaye kabul edilmifltir. Bu anlamda, bir gün kullan›lan
borç bile di¤er flartlar›n da varl›¤› halinde örtülü sermaye
say›labilmektedir.
3.7.2 Ortak ve ortakla iliflkili kifli
Kurumun ortaklar› aç›s›ndan belirlenen herhangi bir asgari
ortakl›k pay› s›n›r› bulunmamaktad›r. Buna göre ortakl›k pay› ne
olursa olsun, bir kurumun kendi orta¤›ndan yapt›¤›
borçlanmalar›n, kural olarak örtülü sermaye hesaplamas›nda
dikkate al›nmas› gerekmektedir. Bu kural›n tek istisnas›, hisseleri
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) ifllem gören
kurumlar aç›s›ndan söz konusudur. Buna göre hisseleri ‹MKB'de
ifllem gören kurumlar›n orta¤› kabul edilebilmek için, edinilen
hisse senetlerinin bu kurumun en az % 10'luk sermaye pay›n›
oluflturmas› gerekmektedir.
Örtülü sermaye uygulamas›nda, ortakla iliflkili kifli ise orta¤›n
do¤rudan veya dolayl› olarak en az % 10 oran›nda orta¤› oldu¤u
veya en az bu oranda oy veya kar pay› hakk›na sahip oldu¤u bir
kurum ya da do¤rudan veya dolayl› olarak orta¤›n veya ortakla
iliflkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kar pay› hakk›na sahip
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hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kifli
veya kurum fleklinde tan›mlanm›flt›r.
3.7.3 Örtülü sermaye hesab›nda kullan›lan özsermaye tutar›
Örtülü sermaye hesab›nda dikkate al›nmas› gereken özsermaye,
kurumun Vergi Usul Kanunu uyar›nca tespit edilmifl hesap dönemi
bafl›ndaki özkaynaklar›n›n toplam›d›r. Baflka bir ifade ile Vergi
Usul Kanunu'nun de¤erleme hükümlerine uygun olarak tespit
edilmifl özsermayenin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Hesap
dönemi içerisinde özsermaye tutar›nda meydana gelen art›fl
veya azal›fllar›n hesaplamaya etkisi bulunmamaktad›r. Söz konusu
de¤ifliklikler ancak takip eden hesap dönemi içerisinde yap›lacak
hesaplamalarda dikkate al›n›r. Yeni kurulan flirketlerde dönem
bafl› özsermaye tutar› olarak ise kurulufl sermayesinin dikkate
al›nmas› gerekmektedir.
3.7.4 Örtülü sermaye say›lmayan borçlanmalar
Afla¤›da say›lan borçlanmalar örtülü sermaye say›lmaz.
a. Ortaklar›n veya ortaklarla iliflkili kiflilerin sa¤lad›¤› gayrinakdi
teminatlar karfl›l›¤›nda üçüncü kiflilerden yap›lan borçlanmalar,
b. Kurumun ifltiraklerinin, ortaklar›n›n veya ortaklarla iliflkili
kiflilerin banka ve finans kurumlar›ndan ya da sermaye
piyasalar›ndan temin ederek ayn› flartlarla k›smen veya
tamamen kulland›rd›¤› borçlanmalar,
c. 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'na göre faaliyette bulunan
bankalar taraf›ndan yap›lan borçlanmalar,
d. 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu kapsam›nda finansal
kiralama flirketleri, 90 say›l› Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname kapsam›nda faaliyet gösteren
finansman ve faktoring flirketleri ile ipotek finansman
kurulufllar›n›n, bu faaliyetleri ile ilgili olarak ortak veya ortakla
iliflkili kifli say›lan bankalardan yapt›klar› borçlanmalar.
3.7.5 Örtülü sermaye uygulamas›n›n sonuçlar›
a. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur
farklar› ve benzeri giderler kurum kazanc›n›n tespitinde gider
olarak kabul edilmez. Örtülü sermaye kabul edilen
borçlanmalarda TL'nin de¤er kazanmas› sonucu oluflan kur
fark› gelirlerinin bulunmas› durumunda, söz konusu gelirler
de vergiye tabi kurum kazanc›n›n tespitinde gelir olarak dikkate
al›nmaz.
b. Örtülü sermaye üzerinden kur fark› hariç, faiz ve benzeri
ödemeler veya hesaplanan tutarlar, örtülü sermaye flartlar›n›n
gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl
kar pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar
say›l›r. Tam mükellef kurumlar nezdinde yap›lacak düzeltme
ifllemleri ise örtülü sermayeye iliflkin kur farklar›n› da
kapsayacak flekilde gerçeklefltirilir.
Örtülü sermayenin olufltu¤u kurumda düzeltme ifllemi, örtülü
sermaye üzerinden hesaplanan finansman giderleri, giderler
aras›ndan ç›kart›larak da¤›t›lm›fl kar pay› say›lmak suretiyle
yap›l›r. Buna göre borcu kulland›ran kiflinin mükellefiyet statüsüne
göre temettü stopaj› yap›l›r.
Borcu veren nezdinde yap›lacak düzeltme ifllemleri ise;
a. Borcu veren bir tam mükellef kurum ise elde edilen finansman
gelirlerinin ifltirak kazanc› say›lmas› ve ifltirak kazanc›
istisnas›n›n uygulanmas›,
b. Borcu veren gerçek kifli ise elde edilen finansman gelirlerinin
kar pay› olarak kabul edilmesi ve faiz geliri vergilemesi ile kar
pay› vergilemesi aras›nda farkl›l›k bulunmas› durumunda kar

pay› vergilemesi düzenlemelerinin dikkate al›nmas›,
fleklinde gerçeklefltirilir.

3.8 Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç
da¤›t›m›
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 01.01.2007 tarihinden itibaren
yürürlükte olan “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç
Da¤›t›m›” bafll›kl› 13. maddesi hükmü uyar›nca, kurumlar, iliflkili
kiflilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit ettikleri
bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda
bulunursa, kazanç tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas›
yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›lmaktad›r. Al›m, sat›m, imalat
ve inflaat ifllemleri, kiralama ve kiraya verme ifllemleri, ödünç
para al›nmas› ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri
gerektiren ifllemler her hal ve flartta mal veya hizmet al›m ya da
sat›m› olarak de¤erlendirilmektedir.
Söz konusu kanun maddesinde yer verilen temel tan›m ve
kavramlar ile uygulamaya iliflkin esaslar afla¤›da s›ralanan Tebli¤
ve Bakanlar Kurulu Kararlar› ile düzenlenmifltir.
06.12.2007 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 2007/12888
no.lu Bakanlar Kurulu Karar›
13.04.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 2007/12888
no.lu Bakanlar Kurulu Karar›'nda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin
2008/13490 no.lu Bakanlar Kurulu Karar›
18.11.2007 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 1 seri no.lu
Transfer Fiyatland›rmas› Genel Tebli¤i
22.04.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 2 seri no.lu
Transfer Fiyatland›rmas› Genel Tebli¤i
Transfer fiyatland›rmas›na yönelik düzenlemeler ile birlikte
mevzuat›m›zda yer bulan baz› temel kavramlara ve bunlara iliflkin
aç›klamalara afla¤›da yer verilmektedir.
3.8.1 ‹liflkili kifli
‹liflkili kifli; kurumlar›n kendi ortaklar›, kurumlar›n veya ortaklar›n›n
ilgili bulundu¤u gerçek kifli veya kurum ile idaresi, denetimi veya
sermayesi bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l›
bulundu¤u ya da nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u gerçek kifli veya
kurumlar› ifade etmektedir.
Bir kurum aç›s›ndan iliflkili kifli;
Kurumlar›n kendi ortaklar›n›,
Kurumlar›n veya ortaklar›n›n ilgili bulundu¤u gerçek kifli veya
kurumlar›,
Kurumlar›n veya ortaklar›n›n idaresi, denetimi veya sermayesi
bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› bulundu¤u
gerçek kifli veya kurumlar›,
Kurumlar›n veya ortaklar›n›n idaresi, denetimi veya sermayesi
bak›m›ndan nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u gerçek kifli veya
kurumlar›,
Ortaklar›n efllerini,
Ortaklar›n veya efllerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece
dahil yansoy h›s›mlar› ve kay›n h›s›mlar›n›
ifade etmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde geçen “gerçek
kifli” ifadesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun uygulanmas›nda gerçek
kifli olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan flah›slar ile flah›s
flirketleri ya da adi ortakl›klar›; “kurum” ifadesi de sermaye
flirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kurulufllar›, dernek veya
vak›flar ile bunlara ait iktisadi iflletmeleri ve ifl ortakl›klar›n›
kapsamaktad›r.
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Öte yandan, kazanc›n elde edildi¤i ülke vergi sisteminin, Türk
vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme kapasitesi ile ayn› düzeyde
bir vergilendirme imkan› sa¤lay›p sa¤lamad›¤› ve bilgi de¤iflimi
hususunun göz önünde bulundurulmas› suretiyle Bakanlar
Kurulunca ilan edilen ülkelerde ve bölgelerde bulunan kiflilerle
yap›lm›fl tüm ifllemler, iliflkili kiflilerle yap›lm›fl say›lmaktad›r.
Ancak Bakanlar Kurulu taraf›ndan henüz ilan edilmifl bir ülke ya
da bölge bulunmamaktad›r.
3.8.2 Emsallere uygunluk ilkesi
Transfer fiyatland›rmas› düzenlemelerinin temeli, iliflkili kiflilerin
birbirleriyle olan ticari ifllemlerinde uygulad›klar› fiyatlar›n
emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili
kiflilerle yap›lan mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan
fiyat veya bedelin aralar›nda böyle bir iliflkinin bulunmamas›
durumunda oluflacak fiyat veya bedele uygun olmas› fleklinde
tan›mlanm›flt›r. Yay›mlanan tebli¤ler ile aç›klamalar geniflletilmifl
ve emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kifliler aras›ndaki mal veya
hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, söz
konusu mal veya hizmet al›m ya da sat›m› için aralar›nda iliflki
bulunmayan kifliler aras›nda belirlenen fiyat veya bedele
karfl›laflt›r›labilir koflullar alt›nda eflit olmas› biçiminde
aç›klanm›flt›r.
Biraz basitlefltirmek gerekirse, emsallere uygun fiyat›, ifllemin
gerçekleflti¤i andaki koflullar alt›nda oluflan piyasa ya da pazar
fiyat› olarak tan›mlamak yanl›fl olmayacakt›r.
Emsallere uygunlu¤un de¤erlendirilmesi ya da bir ifllemin fiyat›n›n
emsallere uygun olup olmad›¤›n›n test edilmesi genellikle iliflkili
kifliler ile yap›lan ifllemlerin fiyatlar›n›n ve koflullar›n›n, ba¤›ms›z
kifliler aras›nda gerçekleflen ifllemler ile karfl›laflt›r›lmas› esas›na
dayanmaktad›r.
3.8.3 Karfl›laflt›r›labilirlik analizi
Karfl›laflt›r›labilirlik analizi, genel olarak iliflkili kifliler aras›ndaki
mal veya hizmet al›m ya da sat›m ifllemlerindeki koflullarla,
aralar›nda iliflki bulunmayan kifliler aras›nda gerçeklefltirilen
benzer nitelikteki ifllemlerin koflullar›n›n karfl›laflt›r›lmas›na
dayanmaktad›r.
Bu karfl›laflt›rmalar neticesinde güvenilir sonuçlar elde edilmesi;
karfl›laflt›r›lan durumlar aras›nda farkl›l›klar varsa, bu farkl›l›klar›n
ifllemi somut bir biçimde etkilememesi veya söz konusu
farkl›l›klar›n etkisini ortadan kald›rmak için uygun düzeltmeler
yap›lmas›na ba¤l›d›r. Yap›lacak karfl›laflt›r›labilirlik analizinde;
karfl›laflt›r›lmakta olan mal veya hizmetlerin nitelikleri, iliflkili ve
iliflkisiz kiflilerin yerine getirdikleri ifllevler ve üstlendikleri riskler,
ifllemlerin gerçekleflti¤i pazar›n yap›s› (pazar hacmi, pazar›n
konumu gibi) ve pazardaki ekonomik koflullar ile kurumlar›n ifl
stratejileri dikkate al›nacakt›r.
Bu çerçevede, kontrol alt›ndaki ifllemler ile kontrol d›fl› ifllemler
karfl›laflt›r›l›rken afla¤›da aç›klanan unsurlar›n göz önüne al›nmas›
gerekmektedir.
3.8.3.1 Mal veya hizmetlerin nitelikleri
Mal veya hizmetlerin niteli¤indeki farkl›l›klar›n, söz konusu mal
ya da hizmetlerin de¤erinde belli bir farkl›l›¤a neden olaca¤›
aç›kt›r. Bu nedenle, kontrol alt›ndaki ifllem ile kontrol d›fl› ifllemlerin
karfl›laflt›r›labilirli¤inin tespitinde, bu tür farkl›l›klar›n göz önünde
bulundurulmas› gerekmektedir.
Mal ve hizmetlerin al›m ya da sat›m›nda, garanti süresi ve kapsam›,
mal›n kullan›m›ndan sa¤lanan faydalar, mallar›n fiziksel özellikleri,
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kalite ve güvenilirli¤i, arz miktar› ve bulunabilirli¤i gibi özellikler;
hizmetlerde hizmetin yap›s› ve büyüklü¤ü gibi özellikler; gayri
maddi varl›klarda ise gayri maddi varl›¤›n nevi (patent, marka,
know-how gibi) gibi özellikler önem tafl›maktad›r.

yöntemin farkl› karfl›laflt›r›labilir kontrol d›fl› ifllem verilerine
uygulanmas›ndan veya ayn› verilere farkl› transfer fiyatland›rmas›
yöntemlerinin uygulanmas›ndan elde edilen de¤iflik emsal
fiyatlar›n oluflturdu¤u bir fiyat dizisidir.

3.8.3.2 Ekonomik koflullar
‹liflkili kifliler aras›nda gerçekleflen ifllemler, kontrol d›fl› ifllemler
ile karfl›laflt›r›l›rken içinde bulunulan piyasa koflullar› da
fiyatland›rma üzerinde etkili olabilmektedir. Bu sebeple,
karfl›laflt›rma yap›l›rken pazar koflullar›n›n ayn› olmas› ya da fiyat
üzerinde etkisi bulunan farkl›l›klar›n düzeltimlerle giderilebilir
olmas› gerekmektedir. Karfl›laflt›rma konusu olabilecek ekonomik
koflullar aras›nda co¤rafi konum, pazar hacmi, pazardaki rekabetin
boyutu, al›c› ve sat›c›n›n pozisyonlar›, mal ve hizmetlerin
benzerlerinin bulunabilirli¤i, bölgeler itibar›yla mal veya hizmet
arz ya da talep düzeyi, pazarda devlet taraf›ndan yap›lan
düzenlemeler, arazi, nakliye, iflçilik ve sermaye unsurlar›n› da
içeren ürün maliyetleri, ulafl›m masraflar›, perakendeci ya da
toptanc› olma koflullar›, ifllem tarihi, zaman› ve benzerleri
say›labilir.

Mükellef bu sonuç aral›¤› içerisinde aritmetik ortalama, mod,
medyan veya baflka bir ölçüden en makul olan›n› kullanmak
suretiyle bir tutar belirleyebilecektir.

3.8.3.3 ‹fllev analizi
‹fllev analizi, iliflkili kifliler aras›nda yap›lan ifllemlerde taraflar›n
üstlendikleri ifllevler, katland›klar› riskler ve sahip olduklar›
varl›klar›n irdelenmesi suretiyle, ifllemlerin karfl›laflt›r›labilir olup
olmad›klar›n›n ve iflleme taraf olan kiflilerin oluflturduklar› katma
de¤erlerin tespit edilmesine yönelik bir araçt›r. Bu ba¤lamda
ifllev analizi, kontrol edilen ifllemlerde uygulanan fiyatlar›n,
ba¤›ms›z kifliler aras›nda uygulanmakta olan fiyatlarla
karfl›laflt›r›lmas›nda flartlar›n ne ölçüde uyum içerisinde oldu¤u
hakk›nda bilgi vermektedir.
Taraflardan birinin gerçeklefltirdi¤i ifllevler, üstlendi¤i riskler ve
sahip oldu¤u varl›klar ne kadar fazla olursa, söz konusu iflleme
iliflkin olarak yaratt›¤› katma de¤er de o kadar fazla olaca¤›ndan,
söz konusu taraf›n toplam kârdan yaratt›¤› katma de¤er ile
orant›l› olarak pay almas› beklenecektir. ‹liflkili kiflilerin elde
edecekleri kârlar›n, gerçeklefltirilen ifllevler, üstlenilen riskler ve
sahip olunan varl›klar ile orant›l› olmas› öngörülmektedir.
Bu çerçevede, ilgili taraflar›n gerçeklefltirdi¤i temel ifllevlerin
tan›mlanmas› gerekmektedir. Kontrol alt›ndaki ve kontrol d›fl›
ifllemleri gerçeklefltiren kiflilerin karfl›laflt›r›lmas›nda, iliflkisiz
kiflilerin üstlendi¤i ifllevlerde belli maddi farkl›l›klar varsa, düzeltim
yap›lmas› zorunlu olacakt›r.
3.8.3.4 ‹fl stratejileri
‹fl stratejilerinin kontrol alt›ndaki ve kontrol d›fl› ifllemlerin
karfl›laflt›r›labilirli¤ini belirlerken göz önüne al›nmas›
gerekmektedir. Örne¤in; pazara girmeye veya pazar pay›n›
art›rmaya çal›flan flirket ile mevcut pazar pay›n› korumaya çal›flan
flirketin izleyece¤i stratejiler farkl› olabilir. Dolay›s›yla
karfl›laflt›rmada bu hususun da dikkate al›nmas› gerekecektir.
‹fl stratejileri, karfl›laflt›rma yap›l›rken dikkate al›nmas› gereken
önemli hususlardan biri olup, bu stratejiler aras›nda pazar pay›n›n
artt›r›lmas› ve/veya korunmas›, yeni ürün gelifltirilmesi, riskten
kaç›nma, portföyün çeflitlendirilmesi ve iflin gündelik ak›fl›na
iliflkin di¤er faktörler say›labilir.
3.8.4 Emsal fiyat aral›¤›
Emsallere uygunluk ilkesi aç›s›ndan en güvenilir sonuç,
karfl›laflt›rmalar neticesinde ulafl›lan tek bir fiyat veya bedeldir.
Bununla birlikte, yap›lan karfl›laflt›rmalar ve uygulanan yöntemler
sonucu tek bir fiyat veya bedelden ziyade birbirine yak›n birden
çok sonucu içeren belli bir fiyat veya bedel aral›¤›na ulaflmak da
mümkün olabilmektedir. Bu ba¤lamda, emsal fiyat aral›¤›, ayn›
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3.8.5 Transfer fiyatland›rmas› yöntemleri
1 Seri No'lu Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç
Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤'inde mükelleflerin iliflkili kiflilerle
gerçeklefltirdikleri ifllemlerde uygulayaca¤› fiyat veya bedelleri,
ifllemin mahiyetine en uygun olan yöntemi kullanarak tespit
edecekleri belirtilmifltir.
Emsallere uygun fiyata geleneksel ifllem yöntemleri olarak
adland›r›lan karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi, maliyet art› yöntemi
ve yeniden sat›fl fiyat› yönteminden herhangi birisiyle ulaflma
olana¤› yoksa mükellef, ifllemlerin mahiyetine uygun olarak di¤er
yöntemleri de kullanabilir.
‹flleme dayal› net kâr marj› yöntemi ve kâr bölüflüm yöntemi
di¤er yöntemler aras›nda say›lm›flt›r.
3.8.5.1 Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi
Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayaca¤›
emsallere uygun sat›fl fiyat›n›n, karfl›laflt›r›labilir mal veya hizmet
al›m ya da sat›m›nda bulunan ve aralar›nda herhangi bir flekilde
iliflki bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilerin birbirleriyle yapt›klar›
ifllemlerde uygulayaca¤› piyasa fiyat› ile karfl›laflt›r›larak tespit
edilmesini ifade etmektedir.
Karfl›laflt›r›labilir fiyat yöntemi, iflleme konu mal veya hizmet ile
ifllemin koflullar›n›n gerek iliflkili kifliler aras›ndaki ifllemlerde,
gerekse aralar›nda iliflki bulunmayan kiflilerin aras›ndaki ifllemlerde
benzer nitelikte oldu¤u durumlarda uygulanacakt›r. Söz konusu
ifllemler aras›nda, ölçülebilir nitelikte küçük farkl›l›klar varsa, bu
farkl›l›klar düzeltilerek yöntemin uygulanmas› mümkündür. Ancak,
farkl›l›klar›n büyük olmas› ya da farkl›l›klar›n ölçülebilmesinin
mümkün olmamas› halinde bu yöntemin uygulanabilmesi mümkün
olamayacakt›r.
3.8.5.2 Maliyet art› yöntemi
Maliyet art› yöntemi, emsallere uygun fiyat›n, ilgili mal veya
hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oran› kadar art›r›lmas›
suretiyle hesaplanmas›n› ifade etmektedir.
Kontrol alt›ndaki bir ifllem için uygulanacak en uygun makul brüt
kâr oran›, ifllemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere iliflkin
olarak, iliflkisiz kiflilerle yapt›¤› ifllemlerde uygulad›¤› brüt kâr
oran› olacakt›r (‹ç emsal). Böyle bir brüt kâr oran› mevcut de¤ilse
ya da karfl›laflt›rma için gerekli ifllem say›s› yetersizse,
karfl›laflt›r›labilir ifllemler aras›nda belirlenen fiyat› etkileyen bir
farkl›l›k bulunmamas› veya var olan farkl›l›klar›n düzeltilebilir
nitelikte olmas› flart›yla iliflkisiz kiflilerin karfl›laflt›r›labilir
ifllemlerine ait brüt kâr oranlar› da (d›fl emsal) bu yöntemin
uygulamas›nda kullan›labilecektir.
Maliyet art› yönteminin uygulanabilmesi için kontrol d›fl› bir
ifllemin kontrol alt›ndaki bir ifllemle karfl›laflt›r›lmas›nda;
karfl›laflt›r›lan ifllemler aras›nda taraflarca üstlenilen risk ve
gerçeklefltirilen ifllevlerle birlikte maliyetler aras›ndaki farkl›l›klar
göz önünde bulundurularak, bir farkl›l›k var ise bu farkl›l›klar›n
maddi etkilerini ortadan kald›racak düzeltimlerin yap›labilir olmas›
gerekmektedir.

3.8.5.3 Yeniden sat›fl fiyat› yöntemi
Yeniden sat›fl fiyat› yöntemi, emsallere uygun fiyat›n, ifllem
konusu mal veya hizmetlerin aralar›nda herhangi bir iliflki
bulunmayan gerçek veya tüzel kiflilere yeniden sat›lmas› halinde
uygulanacak fiyattan, makul bir brüt sat›fl kâr› düflülerek
hesaplanmas›n› ifade etmektedir. Makul brüt sat›fl kâr›, söz
konusu mal veya hizmetin yeniden sat›fl›nda yüklenilen sat›fl ve
di¤er faaliyet giderleri ile üstlenilen riskler ve kullan›lan varl›klar
esas al›narak gerçeklefltirilen ifllevlerin gerektirdi¤i kâr tutar›n›
ifade etmektedir.
Farkl› ürünlerin söz konusu oldu¤u ifllemler için de kullan›labilecek
olan bu yöntem, özellikle pazarlama ve da¤›t›m faaliyetleri gibi
iliflkili flirketin sat›n ald›¤› mal veya hizmeti iliflkisiz kiflilere satt›¤›
ifllemlerde güvenilir sonuçlar vermektedir.
Di¤er taraftan, bu yöntemin uyguland›¤› olaylarda genellikle
yeniden sat›fl› yapan kifli ya da kurulufl, satmak üzere ald›¤›
mallara herhangi bir flekilde de¤er art›r›c› bir katk›da
bulunmamakta, fiziksel olarak ürünün yap›s›n› de¤ifltirmemekte
ve söz konusu ürünü ald›¤› biçimde satmaktad›r. Bu çerçevede
paketleme, etiketleme ve küçük çapl› montajlar de¤er art›r›c›
katk› ya da fiziksel de¤iflim olarak de¤erlendirilmeyecektir.
3.8.5.4 Kar bölüflüm yöntemi
Kâr bölüflüm yöntemi, iliflkili kiflilerin bir veya daha fazla say›daki
kontrol alt›ndaki ifllemlere iliflkin toplam faaliyet kâr› ya da
zarar›n›n, üstlendikleri ifllevler ve yüklendikleri riskler nispetinde
iliflkili kifliler aras›nda emsallere uygun olarak bölüfltürülmesini
esas almaktad›r.
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Bu yöntem, geleneksel ifllem yöntemlerinin (karfl›laflt›r›labilir
fiyat yöntemi, maliyet art› yöntemi, yeniden sat›fl fiyat› yöntemi)
kullan›lamad›¤› özellikle karfl›laflt›r›labilir ifllemlerin olmad›¤› ve
iliflkili kifliler aras›ndaki ifllemlerin birbirinin ayr›lmaz bir parças›
oldu¤u durumlarda kullan›lmal›d›r. Bu yöntem, iliflkisiz flirketlerin
yapt›klar› ifllemleri veya bu ifllemden elde edecekleri kâr› göz
önünde bulundurmak suretiyle, kontrol alt›ndaki bir ifllemde
oluflan flartlar›n kâr üzerindeki etkisini ortadan kald›rmay›
amaçlamaktad›r.
3.8.5.5 ‹flleme dayal› net kar marj› yöntemi
‹flleme dayal› net kâr marj› yöntemi, mükellefin kontrol alt›ndaki
bir ifllemden; maliyetler, sat›fllar veya varl›klar gibi ilgili ve uygun
bir temele dayanarak tespit etti¤i net kâr marj›n›n incelenmesi
esas›na dayanan bir yöntemdir.
‹flleme dayal› net kâr marj› yönteminin uygulanmas› maliyet art›
ve yeniden sat›fl fiyat› yönteminin uygulanmas›na benzerlik
göstermektedir. ‹flleme dayal› net kâr marj› yöntemi ile bu
yöntemler aras›ndaki fark, di¤er iki yöntemde brüt kâr marj›
hesaplan›rken, bu yöntemde net faaliyet kâr marj›n›n
hesaplanmas›d›r. Bu yöntemde de karfl›laflt›r›labilirlik analizi
yap›lacakt›r. Ancak ifllevlerde farkl›l›k olsa dahi, net faaliyet kâr
marj›, bu farkl›l›ktan maliyet art› ve yeniden sat›fl fiyat›
yönteminde dikkate al›nan brüt kâr marj›na göre daha az
etkilenmektedir.
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3.8.6 Peflin fiyatland›rma anlaflmas›
‹liflkili kiflilerle yap›lacak mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda
uygulanacak transfer fiyatland›rmas› yöntemlerine iliflkin olarak
karfl›lafl›labilecek olas› vergi ihtilaflar›n›n önüne geçmek amac›yla
mükelleflere, iliflkili kiflilerle gerçeklefltirdi¤i ifllemlere iliflkin
olarak belirleyecekleri yöntem konusunda Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›na baflvurarak peflin fiyatland›rma anlaflmas›
yapabilme olana¤› getirilmifltir.
Yöntem üzerinde anlaflma sa¤lanmas› halinde, bu yöntemin üç
y›l› aflmamak üzere belirlenen süre ve koflullar alt›nda kesinlik
tafl›yaca¤› ve bu flekilde tespit edilen yöntemin, belirlenen koflullar
alt›nda elefltiri konusu yap›lamayaca¤› belirtilmifltir.
Peflin fiyatland›rma anlaflmas›n›n kapsam›na kurumlar vergisi
mükellefleri girmekte olup 01.01.2009 tarihinden itibaren,
Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin iliflkili kiflilerle yapt›klar›
yurt d›fl› ifllemleri,
Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin, serbest bölgelerde
faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile iliflkili kifli
kapsam›nda yapt›klar› ifllemleri,
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin bu bölgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar
vergisi mükellefleri ile iliflkili kifli kapsam›nda yapt›klar› ifllemleri
ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda ‹dare'ye
baflvurmalar› mümkün bulunmaktad›r.
3.8.7 Dokümantasyon
Emsallere uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat veya
bedellere iliflkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin
ispat edici ka¤›tlar olarak saklanmas› zorunludur.
Mükelleflerin, transfer fiyatland›rmas›na iliflkin belgelendirmeye
dair yükümlülüklerine 1 Seri nolu Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤'de yer verilmifltir.
Buna göre mevcut transfer fiyatland›rmas› düzenlemeleri
mükelleflere oldukça detayl› ve iki aflamal› bir belgelendirme
yükümlülü¤ü öngörmektedir. Mükelleflerinin iliflkili kiflilerle
gerçeklefltirilen ifllemlere dair belgelendirme yükümlülüklerine
afla¤›da yer verilmektedir.
3.8.7.1 Transfer fiyatland›rmas›, kontrol edilen yabanc› kurum
ve örtülü sermayeye iliflkin form
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, iliflkili kiflilerle bir hesap dönemi
içinde yapt›klar› mal veya hizmet al›m ya da sat›m ifllemleri ile
ilgili olarak “Transfer Fiyatland›rmas›, Kontrol Edilen Yabanc›
Kurum ve Örtülü Sermayeye ‹liflkin Form”u doldurmalar› ve
kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, ba¤l› bulunulan vergi
dairesine göndermeleri gerekmektedir.
Söz konusu form ile kurumlar vergisi mükellefleri ilgili hesap
döneminde ifllem gerçeklefltirdikleri iliflkili kiflileri, bu ifllemlerin
toplam parasal büyüklükleri ile ifllemlerin fiyatland›r›lmas›nda
uygulanan transfer fiyatland›rmas› yöntemlerini beyan
etmektedirler.
Bu yükümlülük gere¤i, 2010 y›l›na iliflkin olarak iliflkili kifliler ile
gerçeklefltirilen ifllemlere iliflkin bilgilerin yer ald›¤› formun 2010
y›l›na ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde 25.04.2011 tarihine
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.
2011 y›l›na iliflkin olarak iliflkili kifliler ile gerçeklefltirilen ifllemlere
ait bilgilerin yer ald›¤› form ise 2011 y›l›na ait kurumlar vergisi
beyannamesi ekinde 25.04.2012 tarihine kadar ba¤l› bulunulan
vergi dairesine gönderilecektir.
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3.8.7.2 Y›ll›k transfer fiyatland›rmas› raporu
2010 y›l›nda iliflkili kiflilerle gerçeklefltirilen ifllemlere dair
haz›rlanacak olan transfer fiyatland›rmas› raporlar›n›n en geç
25 Nisan 2011 tarihine kadar haz›rlanmas› ve bu süre sona
erdikten sonra istenmesi durumunda Vergi ‹daresi'ne veya vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.
2011 y›l›nda iliflkili kiflilerle gerçeklefltirilen ifllemlere dair
haz›rlanacak olan transfer fiyatland›rmas› raporlar›n›n ise en
geç 25 Nisan 2012 tarihine kadar haz›rlanmas› ve bu süre sona
erdikten sonra istenmesi durumunda Vergi ‹daresine veya vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.
Afla¤›da rapor haz›rlamak zorunda olan mükelleflere iliflkin
aç›klamalara yer verilmifltir.
3.8.7.2.1 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›na kay›tl›
mükellefler
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤›na kay›tl› mükelleflerin
bir hesap dönemi içinde iliflkili kiflilerle yapt›klar› yurt içi ve yurt
d›fl› ifllemlerine iliflkin olarak ilgili genel tebli¤de yer alan formata
uygun flekilde Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporunu
haz›rlamalar› gerekmektedir.
Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporu'nun yurtd›fl›nda bulunan
flubeler ve serbest bölgelerde bulunan iliflkili kiflilerle (serbest
bölgelerde yer alan flubeler dahil) yap›lan ifllemleri de kapsamas›
gerekmektedir.
3.8.7.2.2 Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükellefleri
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin iliflkili kiflilerle yapt›klar› yurt içi ifllemlerine iliflkin
olarak Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporunu haz›rlamalar›
ve istenmesi durumunda ‹dare'ye veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgede faaliyette
bulunan flubelerinin ayr›ca rapor haz›rlamas›na gerek
bulunmamaktad›r.
3.8.7.2.3 Di¤er kurumlar vergisi mükellefleri
Di¤er kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde
iliflkili kiflilerle yapt›klar› yurt d›fl› ifllemlere iliflkin olarak ilgili
genel tebli¤de yer alan formata uygun flekilde Y›ll›k Transfer
Fiyatland›rmas› Raporunu haz›rlamalar› gerekmektedir.
Y›ll›k Transfer Fiyatland›rmas› Raporu'nun yurtd›fl›nda bulunan
flubeler ve serbest bölgelerde bulunan iliflkili kiflilerle (serbest
bölgelerde yer alan flubeler dahil) yap›lan ifllemleri de kapsamas›
gerekmektedir.
3.8.8 Düzeltme ifllemleri
Tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü
olarak da¤›t›lan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n
uygulamas›nda, Kanun'da belirtilen flartlar›n gerçekleflti¤i hesap
döneminin son günü itibar›yla da¤›t›lm›fl kâr pay› veya dar
mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›lacakt›r.
Transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanc›n
kâr pay› say›lmas› ile mükellefler bu kâr pay›na iliflkin olarak
istisna hükümlerinden yararlanaca¤›ndan, "karfl› taraf düzeltmesi"
bu flekilde, iflleme taraf olanlar aras›nda gerçekleflmifl olacakt›r.
Dolay›s›yla, da¤›t›lm›fl kâr pay›n›n net kâr pay› tutar› olarak kabul
edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden
ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre (dar mükellef kurum, gerçek
kifli, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf herhangi bir kifli
veya kurum) belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r.

Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, taraf olan mükellefler
nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin
yap›labilmesi için örtülü kazanç da¤›tan kurum ad›na tarh edilen
vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› gerekmektedir. Örtülü
kazanç da¤›t›lan kurum nezdinde yap›lacak düzeltmede dikkate
al›nacak tutar, kesinleflen ve ödenen tutar olacakt›r.
3.8.9 Hazine zarar›
Tam mükellef kurumlar ile yabanc› kurumlar›n Türkiye'deki iflyeri
veya daimi temsilcilerinin aralar›nda iliflkili kifli kapsam›nda
gerçeklefltirdikleri yurt içindeki ifllemler nedeniyle kazanc›n
örtülü olarak da¤›t›ld›¤›n›n kabulü Hazine zarar›n›n do¤mas›
flart›na ba¤l›d›r. Hazine zarar›ndan kas›t, emsallere uygunluk
ilkesine ayk›r› olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle
kurum ve iliflkili kifliler ad›na tahakkuk ettirilmesi gereken her
türlü vergi toplam›n›n eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

3.9 Zarar mahsubu
Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde, kurumlar vergisi
beyannamesinde her y›la iliflkin tutarlar ayr› ayr› gösterilmek ve
befl y›ldan fazla nakledilmemek flart›yla geçmifl y›llar›n
beyannamelerinde yer alan zararlar indirim konusu
yap›labilmektedir.
Bununla birlikte yine Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tan›mlanan
devir ifllemleri çerçevesinde, devral›nan kurumlar›n devir tarihi
itibar›yla öz sermaye tutar›n› geçmeyen zararlar›, son befl y›la
iliflkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde
verilmifl olmas› ve devral›nan kurumun faaliyetinin devir iflleminin
meydana geldi¤i hesap döneminden itibaren en az befl y›l süreyle
devam ettirilmesi flartlar›yla indirim konusu yap›labilir.

3.10 Kurumlar vergisi oran› ve indirimli kurumlar
vergisi oran› uygulamas›
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde kurumlar vergisi
oran› % 20 olarak belirlenmifltir.
3.10.1 Teflvik belgeli yat›r›mlarda indirimli kurumlar vergisi
uygulamas›
28 fiubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak ayn› gün
yürürlü¤e giren 5838 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun”la Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen 32/A
maddesi ile Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan teflvik belgesine
ba¤lanan yat›r›mlardan elde edilen kazançlar için geçerli olan
indirimli kurumlar vergisi oran› uygulamas› getirilmifltir.
5838 Say›l› Kanun'da Bakanlar Kuruluna, istatistiki bölge birimleri
s›n›fland›rmas› ile kifli bafl›na düflen milli gelir ve sosyo-ekonomik
geliflmifllik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri
grupland›rmaya ve gruplar itibar›yla teflvik edilecek sektörleri
ve bunlara iliflkin yat›r›m ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye
yetkisi verilmifltir. Kanun'da ayr›ca Bakanlar Kuruluna her bir il
grubu için % 25'i (31.12.2010 tarihine kadar bafllayan yat›r›mlar
için % 60) yat›r›m tutar› 50 milyon Türk liras›n› aflan büyük
ölçekli yat›r›mlarda ise % 45'i (31.12.2010 tarihine kadar bafllayan
yat›r›mlar için % 70) geçmemek üzere, yat›r›ma katk› oran›n›
belirleme yetkisi verilmektedir.
Bu yat›r›mlardan elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanacak
verginin oran› konusunda da Kanun'da bir belirleme yap›lmam›fl,
Bakanlar Kuruluna yetki verilmifltir. Buna göre yukar›da yer alan
kriterler çerçevesinde Bakanlar Kurulu kurumlar vergisi oran›n›
% 90'a kadar indirimli olarak uygulatabilecektir.
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Nitekim 16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan
2009/15199 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile bu yetkiler
kullan›lm›flt›r. Konuya iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar›m›za Rehber'in
“10.1.3.3 ‹ndirimli kurumlar vergisi uygulamas›” bölümünde yer
verilmifltir.
3.10.2 Tekstil sektörüne yönelik indirimli kurumlar vergisi
oran› uygulamas›
28 fiubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak ayn› gün
yürürlü¤e giren 5838 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici 4. madde
eklenmifltir. Bu hüküm uyar›nca tekstil, konfeksiyon ve haz›r
giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan
kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisini indirimli
olarak uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki
verilmektedir. Bu indirim afla¤›daki flartlarla en fazla % 75
oran›nda olabilecektir.
fiartlardan ilki, yukar›da say›lan sektörlerde faaliyette bulunan
kurumlar›n üretim tesislerinin Bakanlar Kurulunca belirlenen
illere 31.12.2010 tarihine kadar nakledilmesidir. ‹kinci koflul ise
asgari 50 kiflilik istihdam sa¤lanmas› zorunlulu¤udur.
Nitekim 16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan
2009/15199 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile bu yetki kullan›larak,
indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilmek için iflletmelerin
tafl›nmas› gereken illerin hangileri oldu¤u ve indirimli kurumlar
vergisi oran› belirlenmifltir. Konuya iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar›m›za
Rehber'in “10.1.4.2 Tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve
deri mamulleri sektörlerinde tafl›nma deste¤i” bölümünde yer
verilmifltir.

3.11 Tam mükellef kurumlarda vergi kesintisi
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesi uyar›nca; kamu idare
ve kurulufllar›, iktisadî kamu kurulufllar›, sair kurumlar, ticaret
flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n
iktisadî iflletmeleri, kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek
gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek
erbab› ile ziraî kazançlar›n› bilânço veya ziraî iflletme hesab›
esas›na göre tespit eden çiftçiler, kurumlara, avanslar da dahil
olmak üzere nakden veya hesaben yapt›klar› belirli ödemeler
üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben %
15 oran›nda vergi kesintisi yapmak zorundad›rlar.
Ancak Bakanlar Kurulunun vergi kesintisi oranlar›n› her bir
ödeme ve gelir için ayr› ayr› s›f›ra kadar indirmeye ve kurumlar
vergisi oran›na kadar art›rma yetkisi bulunmaktad›r. Ayr›ca
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 1. maddesi uyar›nca, GVK
geçici 67. madde kapsam›nda vergi kesintisine tabi tutulmufl
kazanç ve iratlar üzerinden KVK uyar›nca ayr›ca kesinti
yap›lmayacakt›r.
Buna göre istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben
yap›lacak kesintiye konu baz› ödemeler ve bu ödemeler üzerinden
yap›lacak kesinti oranlar› afla¤›daki gibi olmaktad›r.
a. Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla
takvim y›l›na yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan
kurumlara bu iflleri ile ilgili olarak yap›lan hakedifl ödemelerinden
% 3,
b. Kooperatiflere ait tafl›nmazlar›n kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara
yap›lan kira ödemelerinden % 20,
c. 01.01.2006'dan sonra ihraç edilen; her nevi tahvil (ipotek
finansman› kurulufllar› ve konut finansman› kurulufllar›
taraf›ndan ihraç edilen ipotekli sermaye piyasas› araçlar›, varl›k
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teminatl› menkul k›ymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri
ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan
menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler (Döviz cinsinden yahut
dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli menkul k›ymetlerin
itfas› s›ras›nda oluflan de¤er art›fllar› kesintiye tâbi tutulmaz.)
üzerinden % 10,
d. Mevduat faizlerinden % 15,
e. Kat›l›m bankalar› taraf›ndan kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen
kâr paylar›ndan % 15,
f. Kâr ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kâr paylar›ndan
% 15,
g. Her nevi tahvil (ipotek finansman› kurulufllar› ve konut
finansman› kurulufllar› taraf›ndan ihraç edilen ipotekli sermaye
piyasas› araçlar›, varl›k teminatl› menkul k›ymetler dahil) ve
Hazine bonosu ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme
‹daresince ç›kar›lan menkul k›ymetlerin geri al›m veya sat›m
taahhüdü ile elde edilmesi veya elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan
gelirler üzerinden % 15.
Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, kesilen bu vergileri
ödeme veya tahakkukun yap›ld›¤› yer itibar›yla ba¤l› olduklar›
vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ay›n yirmi üçüncü
günü akflam›na kadar muhtasar beyanname ile bildirecek ve
yirmi alt›nc› günü akflam›na kadar ödeyeceklerdir.

3.12 Dar mükellefiyet ve dar mükellefiyette kurum
kazanc›
5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3. maddesine göre,
ayn› Kanun'un 1. maddesinde say›lan sermaye flirketleri,
kooperatifler, iktisadi kamu kurulufllar›, dernek veya vak›flara
ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar›ndan kanuni ve ifl
merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar dar
mükellefiyete tabi olup, tam mükellef kurumlardan farkl› olarak
sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar› üzerinden
vergilendirileceklerdir.
Dar mükellefiyete tabi kurumlar›n ticari ve zirai kazançlar› d›fl›nda
kalan kazanç ve iratlar› hakk›nda, Gelir Vergisi Kanunu'nun bu
kazanç ve iratlar›n tespitine iliflkin hükümleri uygulanacakt›r.
Ancak bu kazanç ve iratlar›n Türkiye'de yap›lmakta olan ticari
veya zirai faaliyet kapsam›nda elde edilmesi halinde, kurum
kazanc› tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler (ticari
kazanç hakk›ndaki hükümler) çerçevesinde tespit edilir. Bu
durumda, dar mükellef kurumlar›n safi kurum kazanc›n›n
tespitinde ilgili kanun maddelerinde belirtilenlerin yan›nda ayr›ca
afla¤›daki indirimlerin yap›lmas› da kabul edilmemektedir:
a. Ana merkezin veya Türkiye d›fl›ndaki flubelerin Türkiye'deki
dar mükellef kurumlar hesab›na yapt›klar› al›m-sat›mlar için,
dar mükellefin ana merkeze veya Türkiye d›fl›ndaki flubelere
verdi¤i faizler, komisyonlar ve benzeri giderler.
b. Türkiye'deki kurumun kazanc›n›n elde edilmesi ve idamesi ile
ilgili olan ve emsallere uygunluk ilkesi uyar›nca belirlenecek
da¤›t›m anahtarlar›na göre ayr›lan paylar ile Türkiye'deki
kurumun denetimi için yabanc› ülkelerden gönderilen yetkili
kiflilerin seyahat giderleri hariç olmak üzere, ana merkezin
veya Türkiye d›fl›ndaki flubelerin genel yönetim giderlerine
veya zararlar›na kat›lmak üzere ayr›lan paylar.
Dar mükellef kurumlar, ifl yeri veya daimi temsilci vas›tas›yla
elde ettikleri kazançlar›n›n beyan› ile ilgili olarak tam mükellef
kurumlar›n tabi olduklar› hükümlere tabidirler. Ancak dar
mükellefiyete tabi yabanc› kurumlar›n vergiye tabi kazanc›n›n
Gelir Vergisi Kanunu'nda yaz›l› di¤er kazanç ve iratlardan (telif,
imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret ünvan›, marka ve benzeri
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gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda al›nan
bedeller hariç) ibaret bulunmas› halinde, yabanc› kurum veya
Türkiye'de ad›na hareket eden kimse, bu kazançlar› elde edilme
tarihinden itibaren on befl gün içinde vergi dairesine beyanname
ile bildirmek zorundad›r.

3.13 Dar mükellefiyette vergi kesintisi
Dar mükellefiyete tabi kurumlar›n Türkiye'de elde ettikleri kazanç
ve iratlar üzerinden yap›lacak vergi kesintisi ile ilgili düzenlemeler
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde bulunmaktad›r.
Buna göre, dar mükellef kurumlar taraf›ndan Türkiye'de elde
edilen ve kurumlar vergisi stopaj›na tabi kazanç ve iratlar
flunlar›d›r;
a. Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan kurumlara
bu iflleri ile ilgili olarak yap›lan hakedifl ödemeleri
b. Serbest meslek kazançlar›
c. Gayrimenkul sermaye iratlar›
d. Gelir Vergisi Kanunu'nun 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n (1),
(2), (3) ve (4) no.lu bentlerinde say›lanlar hariç olmak üzere
menkul sermaye iratlar›
e. Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n
telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, marka ve benzeri
gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki karfl›l›¤›nda nakden
veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller
f. Türkiye'de bir ifl yeri ya da daimi temsilcisi olmayan dar
mükellef kurumlara tam mükellef kurumlar taraf›ndan da¤›t›lan
kar paylar›
g. Y›ll›k veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar›n,
indirim ve istisnalar düflülmeden önceki kurum kazanc›ndan,
kurumlar vergisi düflüldükten sonra kalan k›s›mdan ana
merkeze aktard›klar› tutarlar
h. Türkiye'de ifl yeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin,
yetkili makamlar›n izniyle aç›lan sergi ve panay›rlarda yapt›klar›
ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi uyar›nca, yukar›da
say›lan kazanç ve iratlar› avanslar da dahil olmak üzere nakden
veya hesaben ödeyen ya da tahakkuk ettirenler taraf›ndan %
15 oran›nda kurumlar vergisi kesintisi yap›lmas› gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu belirtilen vergi kesintisi oranlar›n›, her bir ödeme
ve gelir için ayr› ayr› s›f›ra kadar indirmeye ve belirlenen oran›n
bir kat›na kadar yükseltmeye yetkilidir.
Nitekim Bakanlar Kurulu an›lan yetkisini, son olarak 03.02.2009
tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 2009/14593 Say›l› Karar ile
kullanm›fl ve söz konusu vergi kesintisi oranlar›n› afla¤›daki
flekilde belirlemifltir.

Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile u¤raflan
kurumlara yap›lan hakedifl ödemeleri üzerinden
%3
Petrol arama faaliyetleri dolay›s›yla sa¤lanacak
serbest meslek kazançlar›ndan
%5
Di¤er serbest meslek kazançlar›ndan
% 20
Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki faaliyetlerden
sa¤lanacak gayrimenkul sermaye iratlar›ndan
%1
Di¤er gayrimenkul sermaye iratlar›ndan
% 20
Telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret ünvan›, marka ve
benzeri gayrimaddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki
karfl›l›¤›nda nakden veya hesaben ödenen veya
tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden
% 20
Türkiye'de iflyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan
mükelleflerin, yetkili makamlar›n izniyle aç›lan sergi ve
panay›rlarda yapt›klar› ticari faaliyetlerden elde ettikleri
kazançlar üzerinden
%0
Yabanc› devletler, uluslararas› kurumlar veya yabanc›
bankalardan ya da bulundu¤u ülkede mutad olarak kredi
vermeye yetkilendirilmifl olup sadece iliflkili bulundu¤u
kurumlara de¤il tüm gerçek ve tüzel kiflilere kredi veren
kurumlardan al›nan her türlü krediler için ödenecek
faizlerden (kat›l›m bankalar›n›n kendi usullerine göre
yurt d›fl›ndan sa¤lad›klar› fonlar ve benzeri kaynaklar
için ödedikleri kâr paylar› dahil)
%0
Kat›l›m bankalar› taraf›ndan ödenen kâr paylar› hariç
olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade
farklar› üzerinden
%5
Di¤er alacak faizlerinden
% 10
Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin
7. f›kras›nda, vergi cennetleriyle mücadele amac›yla getirilmifl
özel bir hüküm yer almaktad›r. Buna göre kazanc›n elde edildi¤i
ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yaratt›¤› vergilendirme
kapasitesi ile ayn› düzeyde bir vergilendirme imkân› sa¤lay›p
sa¤lamad›¤› ve bilgi de¤iflimi hususunun göz önünde
bulundurulmas› suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde
yerleflik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef
kurumlar›n bu nitelikteki ülkelerde bulunan ifl yerleri dahil)
nakden veya hesaben yap›lan veya tahakkuk ettirilen her türlü
ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip
girmedi¤ine veya ödeme yap›lan kurumun mükellef olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n % 30 oran›nda vergi kesintisi
yap›lacakt›r.
Bakanlar Kurulunun bu ülke ve bölgelere yap›lacak olan baz›
ödemelerle (emsaline uygun fiyatlarla sat›n al›nan mal ve ifltirak
hisseleri, deniz ve hava araçlar›n›n kiralanmas› için yap›lan
ödemeler gibi) ilgili olarak % 30 olan stopaj oran›n›, s›f›ra kadar
indirme yetkisi bulunmaktad›r.
Ancak söz konusu düzenleme, 2006 y›l› bafl›ndan itibaren
yürürlü¤e girmifl olmas›na ra¤men, Rehber'in haz›rland›¤› tarih
itibar›yla hangi ülkelerin bu kapsamda de¤erlendirilece¤i ve
stopaj oranlar› konusunda Bakanlar Kurulu taraf›ndan herhangi
bir belirleme yap›lmam›flt›r.
Yurtd›fl›ndaki finans kurulufllar›ndan temin edilen borçlanmalara
iliflkin ana para, faiz ve kar pay› ödemeleri ile sigorta ve reasürans
ödemeleri % 30 oran›ndaki stopaj›n kapsam› d›fl›nda
bulunmaktad›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi gere¤ince vergi
kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya
tahakkukun yap›ld›¤› yer itibar›yla ba¤l› olduklar› vergi dairesine
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muhtasar beyanname ile bildirmek zorundad›rlar.

3.14 Kurum vergi yap›s›
3.14.1 Kurumlar vergisi oran›
Kurumlar vergisi, kurum kazanc› üzerinden % 20 oran›nda
al›nmaktad›r.
3.14.2 Kar pay› stopaj›
Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, kar da¤›t›m› yap›ld›¤› durumda,
da¤›t›lan temettü üzerinden orta¤›n statüsüne göre ayr›ca kar
pay› stopaj› da yap›lmas› gerekmektedir.
Buna göre tam mükellef kurumlar taraf›ndan;
Tam mükellef gerçek kiflilere,
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu
vergilerden muaf olanlara,
Türkiye'de bir iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay›
elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara,
Dar mükellef gerçek kiflilere
Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere,
da¤›t›lan kar paylar› üzerinden % 15 oran›nda vergi kesintisi
yap›lacakt›r. Bu oran 3 fiubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de
yay›mlanan 2009/14592 ve 2009/14593 say›l› Bakanlar Kurulu
Kararlar› ile belirlenmifltir. Di¤er bir anlat›mla tam mükellef
kurumlar taraf›ndan, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir
iflyeri veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde eden dar
mükellef kurumlara da¤›t›lan kar paylar› üzerinden vergi kesintisi
yap›lmayacakt›r.
Dar mükelleflere yap›lacak kar da¤›t›m›nda, varsa, ilgili ülke ile
imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›'nda yer
alan vergi kesintisi oranlar› ayr›ca dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Bu stopaj›n kar da¤›t›m› yapan kurum taraf›ndan temettünün
nakden veya hesaben ödendi¤i döneme iliflkin muhtasar
beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu beyannamenin
kar da¤›t›m›n› takip eden ay›n 23'üne kadar verilerek, hesaplanan
verginin de beyanname verilen ay›n 26's›na kadar ödenmesi
gerekmektedir.
3.14.3 ‹stisna stopaj›
Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar üzerinden vergi
kesintisi yap›lmamakla birlikte, yat›r›m indirimi istisnas›nda özellik
arz eden bir durum söz konusudur. Rehber'in "3.5.12 Yat›r›m
indirimi istisnas› (GVK mülga ek 1-6 ve mülga 19. maddeler)”
bölümünde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere Gelir Vergisi
Kanunu'nun geçici 61. maddesi uyar›nca, 24.04.2003 tarihinden
önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teflvik
belgeleri kapsam›ndaki yat›r›mlarla ilgili yat›r›m harcamalar›na
istinaden (teflvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadî
k›ymetler için yap›lan harcamalar hariç), yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlanan mükellefler, söz konusu istisna kazançlar›
üzerinden % 19,8 oran›nda gelir vergisi tevkifat› yapmakla
yükümlüdürler.
Stopaj yükümlülü¤ü, hesap dönemi takvim y›l› olan kurumlarda
kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i tarihte yerine
getirilerek, May›s ay›n›n 23'üne kadar beyan edilecektir. Özel
hesap dönemine sahip olan kurumlarda ise stopaj yükümlülü¤ü
kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i ayda gerçekleflecek,
takip eden ay›n 23'üne kadar beyan edilecektir. Bu stopaj›n
beyanname verilen ay›n 26. günü akflam›na kadar tek seferde
ödenmesi gerekmektedir.
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3.15 Geçici vergi
Kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefiyete tabi
kurumlarda ticari ve zirai kazançlarla s›n›rl› olmak üzere) cari
vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek
üzere, üçer ayl›k kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu'nda
belirtilen esaslara göre kurumlar vergisi oran›nda geçici vergi
ödenmektedir.
Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oran›
% 20'dir. Hesaplanan geçici vergi üçer ayl›k dönemi izleyen
ikinci ay›n 14. günü akflam›na kadar ba¤l› olunan vergi dairesine
beyan edilir ve 17. günü akflam›na kadar ödenir.
Buna göre hesap dönemi takvim y›l› olan mükellefler için 2011
y›l›nda geçerli olacak geçici vergi dönemleri ile beyan ve ödeme
sürelerine afla¤›da yer verilmifltir.
Dönemi
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.12.2011

Beyan ve ödeme süresi
16.05.2011 / 17.05.2011
15.08.2011 / 17.08.2011
14.11.2011 / 17.11.2011
14.02.2012 / 17.02.2012

3.16 Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ve
verginin ödenmesi
Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyan›
üzerine tarh olunur. Beyanname ilgili bulundu¤u hesap döneminin
sonuçlar›n› içerir. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap
döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n 1. gününden 25.
günü akflam›na kadar mükellefin ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine
verilir.
Buna göre, hesap dönemi takvim y›l› olan kurumlar için
beyanname verme zaman›, hesap döneminin kapanmas›n› takip
eden dördüncü ay olan Nisan ay›n›n 25. günü akflam›na kadard›r.
Özel hesap dönemi kullanan kurumlar›n beyannameleri ise, hesap
döneminin kapand›¤› ay› izleyen dördüncü ay›n 25. gününe kadar
verilmektedir. An›lan tarihlere kadar tahakkuk ettirilen kurumlar
vergisi, ilgili ay›n sonuna kadar ödenmektedir.
Birleflme ifllemlerinde kurumlar vergisi beyannamesi münfesih
kurum ile birleflilen kurum taraf›ndan birleflmenin Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edildi¤i tarihten itibaren otuz gün içinde
münfesih kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verilir.
Dar mükellefiyette, tarhiyat›n muhatab›n›n, Türkiye'yi terk etmesi
halinde ise beyannamenin ülkenin terk edilmesinden önceki 15
gün içinde verilmesi gerekmektedir.
Y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi, kurumun kurumlar vergisi
uygulamas› bak›m›ndan ba¤l› oldu¤u yer vergi dairesine verilir.
Söz konusu vergi dairesi;
a. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya ifl merkezinin
bulundu¤u yerin,
b. Dar mükellefiyette, kurumun, Türkiye'deki iflyerinin veya daimi
temsilcisinin bulundu¤u yerin; Türkiye'de iflyeri veya daimi
temsilci yoksa yabanc› kuruma kazanç sa¤layanlar›n ba¤l›
bulundu¤u vergi dairesidir.

3.17 Kar da¤›t›m›
Türk Ticaret Kanunu uyar›nca flirketler, y›l sonunda gelir
tablosunda gösterilen ticari karlar›ndan, vergi, fon ve yedek
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akçeleri düfltükten sonra kalan k›sm›; anonim flirketlerde genel
kurul, limited flirketlerde ise ortaklar kurulunun karar› ile ortaklara,
sermayeleri oran›nda da¤›tabilirler.
Kar da¤›t›m tablosu afla¤›daki gibidir.
Dönem ticari kar›
(Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler)
Net dönem kar›
(Geçmifl y›l zararlar›)
(I. Tertip yedek akçe)
(‹flletmede b›rak›lmas› gereken fonlar)
Da¤›t›labilir net dönem kar›
(Ortaklara I. temettü)
(Personele temettü)
(Yönetim kuruluna temettü)
(Ortaklara II. temettü)
(II. tertip yedek akçe)
(Kar pay› stopaj›)
(Statü yedekleri / Sözleflme hükümlerine göre)
(Di¤er kar yedekleri / Genel kurul karar›na göre)
(Özel fonlar / Çeflitli mevzuat hükümlerine göre)
3.17.1 Kar yedekleri
fiirketlerde, kanun, ana sözleflme ve yetkili organlar taraf›ndan
al›nan kararlar do¤rultusunda ayr›labilecek kar yedekleri; yasal
yedekler, statü yedekleri, ola¤anüstü yedekler ve di¤er kar
yedekleri olarak s›ralanabilir.
3.17.1.1 Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu, kar da¤›t›m› yap›lmas› halinde yasal
yedeklerin ayr›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. fiirketlerin yetkili organlar›
bu yedeklerin ayr›lmamas› ya da eksik ayr›lmas› konusunda karar
veremezler.
Türk Ticaret Kanunu'nun 466. (Yeni TTK'n›n 519.) maddesi
gere¤ince ayr›lmas› gereken yasal yedekler afla¤›dad›r.
a. I. tertip yedek akçe
Her y›l safi kar›n yirmide birinin ödenmifl sermayenin beflte birini
buluncaya kadar ayr›lan k›sm›na I. tertip yedek akçe denir. Safi
kara, dönem kar›ndan varsa geçmifl y›l zararlar› ve ödenecek
vergiler düflülerek ulafl›lmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz. Ayr›lan
I. tertip yedek akçelerin toplam› ödenmifl sermayenin beflte
birine ulaflt›¤›nda, I. tertip yedek akçe ayr›lma zorunlulu¤u kalkar.
Fakat kurumlar ay›rmaya devam ederlerse fazla ayr›lan k›s›m
iste¤e ba¤l› olarak ayr›lan yedek akçe (ola¤anüstü yedekler)
olarak kabul edilir.
b. II. tertip yedek akçe
Kurum kar›ndan ayr›lan I. tertip yedek akçe ve ödenmifl
sermayenin % 5'i oran›ndaki birinci temettü hariç, kalan kar›n
da¤›t›lmas›na karar verilen k›sm›n›n % 10'u II. tertip yedek akçe
olarak ayr›l›r.
Da¤›t›lacak kar pay› sadece ödenmifl sermayenin % 5'ini karfl›l›yor
ya da alt›nda kal›yorsa, kar da¤›t›m›ndan II. tertip yedek akçe
ayr›lmaz.
3.17.1.2 Statü yedekleri
Statü yedekleri, flirket ana sözleflmesi gere¤i ayr›lan yedeklerdir.
Statü yedeklerinin ayr›lmas› zorunlu de¤ildir. ‹ste¤e ba¤l› olarak
ayr›l›rlar. fiirketler bu yöndeki isteklerini, ana sözleflmeye
koyduklar› bir hükümle belli ederler.

3.17.1.3 Ola¤anüstü yedekler
Sermaye flirketleri, genel kurullar›n›n verdi¤i karar sonucunda
ya da da¤›t›m d›fl› tutulan ve flirkette al›konulan karlar› ola¤anüstü
yedek olarak tutabilirler.
3.17.1.4 Di¤er kar yedekleri
Yasal olarak ayr›lmas› gereken yedekler, ana sözleflme gere¤ince
ayr›lmas› gereken yedekler ve da¤›t›m d›fl› b›rak›lan karlar›n
oluflturdu¤u yedekler d›fl›nda, iflletmede b›rak›lan ve kardan
ayr›lan baflka yedekler, di¤er kar yedeklerini oluflturur.
3.17.2 Da¤›t›lacak kar pay›
Sermaye flirketleri karlar›n› hangi k›staslara göre da¤›tacaklar›n›
ana sözleflmelerine koyacaklar› hükümlerle düzenleyebilirler.
Fakat bu da¤›t›m fleklinin ana sözleflmede yer almas› zorunlu
de¤ildir. Ana sözleflmede, kar da¤›t›m› ile ilgili hükümlerin
bulunmamas› durumunda kar›n Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre da¤›t›lmas› gerekir.
a. Ortaklara birinci temettü: Türk Ticaret Kanunu uyar›nca,
iflletmeler ödenmifl sermayelerinin en az % 5'i oran›nda
ortaklara birinci temettü da¤›tmak zorundad›r.
b. Ortaklara ikinci temettü: Ortaklara ne kadar ikinci temettü
da¤›t›laca¤›na genel kurul karar verir.
3.17.3 Yabanc› orta¤›n bulunmas› halinde kar da¤›t›m›
Türkiye ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmas› imzalam›fl
ülkelerin mukimlerine yap›lacak kar da¤›t›m› sebebiyle, Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun 30. maddesine göre tevkifat yap›lmas›
s›ras›nda, vergi anlaflmalar›n›n, temettüler ile ilgili 10.
maddesindeki oranlar›n ayr›ca dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Anlaflmalar›n an›lan maddesinde belirtilen oranlar›n Türkiye'de
uygulanan oranlar›n alt›nda kalmas› halinde, kar pay›n›n yabanc›
orta¤a da¤›t›lan k›sm›na vergi anlaflmas›nda belirtilen oran›n;
anlaflmada belirtilen oran›n, Türkiye'de uygulanan oran›n üzerinde
olmas› halinde ise Türkiye'deki oran›n uygulanmas› mümkün
bulunmaktad›r.
Ayr›ca, 1 seri numaral› “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar›
Genel Tebli¤i”nde, anlaflmada öngörülenin üzerinde vergi tevkifat›
yap›lmas› durumunda, fazla ödenen vergilerin iade edilebilece¤i
hükme ba¤lanm›fl ve iade flartlar› aç›klanm›flt›r.

3.18 2010 takvim y›l›na iliflkin kurumlar vergisi ve
kar pay› stopaj› hesaplama örne¤i
1. Veriler
(Y) A.fi.'nin 31.12.2010 tarihli bilanço ve gelir tablosunda yer
alan dönem kar› 3.080.000 TL'dir. (Vergi karfl›l›¤›
ayr›lmam›flt›r.)
Kurum 2010 y›l›nda 125.000 TL tutar›nda k›dem tazminat›
karfl›l›¤› ay›rm›fl olup, bu tutar› gider olarak kay›tlar›na alm›flt›r.
(Y) A.fi. sermayesine ifltirak etti¤i (X) Ticaret A.fi.'nin kar
da¤›t›m karar›na istinaden 01.04.2010 tarihinde ald›¤›
80.000 TL nakit temettüyü gelir olarak kay›tlar›na intikal
ettirmifltir.
Kurumun 2008 y›l›ndan kaynaklanan 1.050.000 TL tutar›nda
geçmifl y›l zarar› bulunmaktad›r. (Bu tutar flirketin beyannamesi
ve bilançosunda yer almaktad›r.)
Mükellef kurum 18.02.2008 tarihinde 1.500.000 TL'ye alm›fl
oldu¤u ifltirak hisselerini 12.06.2010 tarihinde 2.940.000 TL'ye
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satm›flt›r. Bu sat›fltan oluflan (2.940.000 - 1.500.000 =) 1.440.000
TL'lik kar, 2010 y›l›nda gelir kay›tlar›na intikal ettirilmifltir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyar›nca istisna olarak de¤erlendirilecek
olan kazanc›n % 75'lik k›sm› (1.080.000 TL), 2010 y›l›na iliflkin
kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar
“549 Özel Fonlar” hesab›na al›nm›flt›r.
Kurumun Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga 19. maddesi
kapsam›nda, 2005 y›l›ndan devreden 600.000 TL tutar›nda
(endekslenmifl) yat›r›m indirimi istisnas› bulunmaktad›r.
Halka aç›k olmayan (Y) A.fi.'nin ödenmifl sermayesi
3.000.000 TL olup, sermayesinin % 30'u tam mükellef gerçek
kiflilere aittir. Kalan % 70'lik hisse ise tam mükellef kurum
statüsündeki ortaklara aittir.
fiirket Genel Kurulu taraf›ndan Ticaret Kanunu uyar›nca
ayr›lmas› gereken yedek akçeler ayr›ld›ktan sonra kalan 2010
y›l› kar›n›n tamam›n›n ortaklara da¤›t›lmas›na karar verilmifltir.
2. Kurumlar vergisi hesab›
1 Ticari bilanço kar›
2 Kanunen kabul edilmeyen giderler (+)
- K›dem tazminat› karfl›l›¤›
3 Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve
indirimler (-)
- ‹fltirak kazanc› istisnas› (KVK 5/1-a)
- ‹fltirak hissesi sat›fl kazanc›n›n % 75'i
(KVK 5/1-e)
4 Kar ve ilaveler toplam› (1 + 2)
5 Cari y›la ait zarar ve indirimler toplam› (3)
6 Kar (4 - 5)
7 Mahsup edilecek geçmifl y›l zararlar› (-)
8 ‹ndirime esas tutar (6-7)
9 ‹ndirilebilecek yat›r›m indirimi istisnas› (-)
(995.000 * % 25= 248.750) < 600.000 (*)
10Kurumlar vergisi matrah› (8 - 9)
11 Hesaplanan kurumlar vergisi (10 x % 20)

3.080.000,00
125.000,00
125.000,00
1.160.000,00
80.000,00
1.080.000,00
3.205.000,00
1.160.000.00
2.045.000,00
1.050.000,00
995.000,00
248.750,00
746.250,00
149.250,00

(*) Kazanc›n yetersiz olmas› nedeniyle (600.000-248.750=) 351.250
TL tutar›ndaki yat›r›m indirimi istisnas› sonraki y›llara devretmifltir.

3. Kar da¤›t›m› ve kar pay› stopaj› hesab›
1 Ticari bilanço kar›
3.080.000,00
2 Da¤›t›lmayacak ifltirak hissesi sat›fl kazanc›
(% 75)
1.080.000,00
3 Geçmifl y›l zararlar›
1.050.000,00
4 Hesaplanan kurumlar vergisi
149.250,00
5 Vergi ve geçmifl y›l zararlar› sonras›
kurum kazanc› [1-(2+3+4)]
800.750,00
6 I. tertip kanuni ihtiyat (5 x % 5)
40.037,50
7 I. temettü (3.000.000,00 x % 5)
150.000,00
8 Kalan kazanç [5 - (6 + 7)]
610.712,50
9 II. tertip kanuni ihtiyat (8 / 11)
55.519,32
10II. temettü (8 - 9)
555.193,18
11 Toplam brüt temettü (7 + 10)
705.193,18
12Tam mükellef gerçek kifli ortaklara
düflen brüt temettü (11 x % 30)
211.557,95
13Hesaplanan kar pay› stopaj› (12 x % 15)
31.733,69
14Tam mükellef gerçek kifli ortaklara ödenecek
net temettü (12 - 13)
179.824,26
15Tam mükellef kurum ortaklara düflen brüt
temettü (11 x % 70)
493.635,23
16Hesaplanan kar pay› stopaj› (15 x % 0)
0,00
17Tam mükellef kurum ortaklara ödenecek
net temettü (15 - 16)
493.635,23
18Ortaklara ödenecek toplam net
temettü (14 + 17)
673.459,49
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4. ‹ktisadi k›ymetlerin de¤erlemesi
Farkl› alanlarda faaliyette bulunan iktisadi iflletmelerin, belirli dönemler itibar›yla, kar
veya zararlar›n›n tespiti, hem iflletme yönetimleri ve hem de mali idare aç›s›ndan
gereklidir.
‹flletme bilançosunun ve vergi tahakkukuna esas olacak mali kar›n hesaplanmas›
aflamas›nda, fiili ve kaydi mal mevcudunun tespiti, iflletme bilançosuna dahil tüm
varl›klar›n de¤erlemesinin yap›lmas›, biten ve devam eden ifller aras›nda maliyetin
do¤ru saptanmas›na yarayacak masraf da¤›t›m›n›n temini gibi çal›flmalar, ticari kardan
mali kara geçifle imkan veren ve kay›tlar›n düzeltilmesini sa¤layan dönem sonu
ifllemleridir.

4.1 De¤erleme
Vergi matrahlar›n›n hesaplanmas›yla ilgili iktisadi k›ymetlerin takdir ve tespitidir.

4.2 De¤erleme günü
De¤erlemede, iktisadi k›ymetlerin vergi kanunlar›nda gösterilen gün ve zamanlarda
haiz olduklar› k›ymetler tespit edilir.
Örne¤in de¤erleme günü, gelir ve kurumlar vergilerinde ilk defa ifle bafllamada, ifle
bafllama tarihi, daha sonra her hesap döneminin sonuncu günüdür.

4.3 De¤erleme ölçüleri
4.3.1 Maliyet bedeli
‹ktisadi bir k›ymetin iktisap edilmesi veya de¤erinin art›r›lmas› münasebetiyle yap›lan
ödemelerle, bunlara müteferri bilumum giderlerin toplam›n› ifade eder.
4.3.2 Borsa rayici
Menkul k›ymetler ile kambiyo ve ticaret borsalar›na kay›tl› olan iktisadi k›ymetlerin
de¤erlemeden evvelki son muamele günündeki ortalama de¤erlerini ifade eder.
4.3.3 Tasarruf de¤eri
Bir iktisadi k›ymetin de¤erleme gününde sahibi için arz etti¤i gerçek de¤eridir.
4.3.4 Mukayyet de¤er
Bir iktisadi k›ymetin muhasebe kay›tlar›nda gösterilen hesap de¤eridir.
4.3.5 ‹tibari de¤er
Her nevi senetlerle, esham ve tahvillerin üzerinde yaz›l› olan de¤erlerdir.
4.3.6 Rayiç bedel
Bir iktisadi k›ymetin de¤erleme günündeki normal al›m sat›m de¤eridir.
4.3.7 Emsal bedeli
Gerçek bedeli olmayan ya da bilinmeyen veya do¤ru olarak tespit edilemeyen bir mal›n,
de¤erleme gününde sat›lmas› halinde emsaline nazaran haiz olaca¤› de¤erdir.
4.3.8 Vergi de¤eri
Bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu'na göre tespit edilen de¤eridir.

4.4 ‹ktisadi iflletmelere dahil k›ymetlerin de¤erlenmesi
4.4.1 Gayrimenkullerin de¤erlemesi
Vergi Usul Kanunu'nun 269. maddesine göre iktisadi iflletmelere dahil gayrimenkuller
maliyet bedeli ile de¤erlenir. An›lan Kanun hükümlerine göre, afla¤›da yer verilen iktisadi
k›ymetler de gayrimenkuller gibi de¤erlenmektedir.
a. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruat›,
b. Tesisat ve makinalar,
c. Gemiler ve di¤er tafl›tlar,
d. Gayrimaddi haklar.
Gayrimenkullerde sat›n alma bedelinden baflka, afla¤›da yaz›l› giderlerin de maliyet
bedeline dahil edilmesi gerekir.
a. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri,
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b. Mevcut bir binan›n sat›n al›narak y›k›lmas›ndan ve arsan›n
tesviyesinden do¤an giderler.

b. Bozulmak, k›r›lmak, çürümek, çatlamak, paslanmak gibi haller
nedeniyle,

Noter, mahkeme, k›ymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri
ile emlak al›m harc› ve özel tüketim vergisinin maliyet bedeline
ilave edilmesi ya da gider kaydedilmesi konusunda mükellefler
serbest b›rak›lm›flt›r.

iktisadi k›ymetlerinde önemli bir azal›fl olan emtia ile maliyet
bedellerinin hesaplanmas› mümkün olmayan hurdalar, döküntüler,
üstüpü, defle ve ›skartalar emsal bedeli ile de¤erlenir.

Normal bak›m, tamir ve temizleme giderleri d›fl›nda, gayrimenkulü
geniflletmek veya iktisadi k›ymetini devaml› olarak artt›rmak
maksad›yla yap›lan giderler gayrimenkulün maliyet bedeline
eklenir.
Kira ile tutulan gayrimenkullerde, kirac› taraf›ndan gayrimenkulü
geniflletmek veya iktisadi k›ymetini devaml› suretle art›rmak
amac›yla yap›lan giderlerin özel maliyet bedeli olarak
aktiflefltirilmesi gerekmektedir.
4.4.2 Demirbafl eflya de¤erlemesi
Alet, edevat, mefruflat ve demirbafl eflya maliyet bedeli ile
de¤erlenir. Bunlar›n maliyet bedelini, sat›n alma bedeli, gümrük
vergisi, sigorta, komisyon, nakliye ve montaj giderleri gibi giderler
oluflturur. ‹mal edilen alet, edevat, mefruflat ve demirbafllarda
imal giderleri sat›n alma bedeli yerine geçer.
Yat›r›mlar›n finansman›nda kullan›lan kredilerle ilgili faizlerden
kurulufl dönemine ait olanlar›n sabit k›ymetin maliyetine
eklenmesi gerekmektedir.
Ayr›ca bu k›ymetlerin döviz kredisi kullan›larak sat›n al›nmas›
s›ras›nda veya sonradan bu k›ymetlere iliflkin borç taksitlerinin
de¤erlemesi dolay›s›yla ortaya ç›kan kur farklar›ndan, sabit
k›ymetin iktisap edildi¤i (aktife kaydedildi¤i) dönem sonuna
kadar olanlar›n da iktisadi k›ymetin maliyetine eklenmesi
gerekmektedir.
4.4.3 Emtia de¤erlemesi
Sat›n al›nan veya imal edilen emtia maliyet bedeli ile de¤erlenir.
Ticari bir mal›n sat›n al›nmas› nedeniyle yap›lan harcamalar
genellikle flunlardan ibarettir;
a. Al›fl bedeli
b. Nakliye, yükleme boflaltma,
c. Tafl›ma sigortas›,
d. Al›fl komisyonu,
e. Finansman giderleri
Emtian›n sat›n al›n›p iflletme stoklar›na girdi¤i tarihe kadar oluflan
faiz ve kur farklar›n›n maliyete intikal ettirilmesi zorunludur.
Daha sonra ortaya ç›kacak faiz ve kur farklar›n›n ise gider
kaydedilmesi veya mal›n maliyetine intikal ettirilmesi konusunda
mükellefe seçim hakk› tan›nm›flt›r.
‹mal edilen emtian›n (tam ve yar› mamul mallar) maliyet bedeline
giren unsurlara afla¤›da yer verilmifltir.
a. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve
hammaddelerin bedeli,
b. Mamule isabet eden iflçilik,
c. Genel imal giderlerinden mamule düflen hisse,
d. Genel idare giderlerinden mamule düflen hisse (Bu hissenin
mamulün maliyetine kat›lmas› ihtiyaridir),
e. Ambalajl› olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde
ambalaj malzemesi bedeli.
Vergi Usul Kanunu'nun 278. maddesi uyar›nca;
a. Yang›n, deprem ve su basmas› gibi tabi afetler yüzünden veya
Vergi rehberi 2011

Uygulamada emsal bedelinin tespiti ifllemi takdir komisyonlar›
taraf›ndan yap›lmaktad›r. Y›l sonunda yap›lacak de¤erlemede
emtiadaki de¤er kayb›n›n takdir komisyonunca tespit edilmesi
gerekmektedir. Zira de¤er düflüklü¤üne dayal› zarar kayd›n›n
kabul edilmesi için vergi idaresi takdir komisyonu karar›n›
aramaktad›r.
4.4.4 Menkul k›ymetlerin de¤erlenmesi
Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesi uyar›nca;
Hisse senetleri,
Fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmufl bulunan
flirketlerin hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonu kat›lma
belgeleri,
al›fl bedeli ile bunun d›fl›nda kalan her türlü menkul k›ymet borsa
rayici ile de¤erlenir.
Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaal› bir flekilde
olufltu¤u anlafl›l›rsa de¤erlemeye esas bedel menkul k›ymetin
al›fl bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farklar› dahil)
iktisap tarihinden de¤erleme gününe kadar geçen süreye isabet
eden k›sm›n›n eklenmesi suretiyle hesaplan›r. Ancak borsa rayici
bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zarar›na ba¤l› olarak
do¤an ve de¤erleme günü itibar›yla hesaplanmas› mümkün
olmayan menkul k›ymetler al›fl bedeli ile de¤erlenir.
4.4.5 Yabanc› paralar›n, yabanc› para ile olan senetli ve
senetsiz alacak ve borçlar›n de¤erlemesi
Vergi Usul Kanunu'na göre yabanc› paralar›n borsa rayicine göre
de¤erlenmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde henüz serbest
döviz borsas› kurulmad›¤› için dönem sonu de¤erlemelerinde
Maliye Bakanl›¤›n›n tespit etti¤i kurlar kullan›lmaktad›r.
Hesap dönemi sonunda kasada bulunan yabanc› paralar›n
de¤erlemesinde Maliye Bakanl›¤›nca aç›klanan efektif al›fl kurlar›
kullan›lmal›d›r.
Yabanc› para ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar›n
de¤erlemesinde ise Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan olunan
döviz al›fl kurlar›n›n kullan›lmas› gerekmektedir.
4.4.6 Alacak ve borçlar›n de¤erlemesi
Türk paras› ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar mukayyet
de¤er ile de¤erlenir. Senetli alacak ve borçlar›n reeskonta tabi
tutulmak suretiyle, tasarruf de¤eri ile de¤erlenmesi de
mümkündür.
Di¤er yandan mevduat veya kredi sözleflmelerine ba¤l› alacak
ve borçlar›n, de¤erleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle
birlikte dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Reeskont uygulamas›, iflletmelerin dönem sonlar›nda
bilançolar›nda yer alan senede ba¤l› alacak ve borçlar›n›n
de¤erleme günündeki k›ymetlerine getirilmesidir. Bu uygulama
ile aktif varl›k olan senetli alacaklarda kâr› azalt›c›, pasif unsur
senetli borçlarda ise kâr› art›r›c› reeskont karfl›l›¤› hesaplanarak
dönem faaliyet kazanc› tespit edilir.
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanlar›n borç senetlerini de
reeskonta tabi tutmas› zorunludur.
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Banka, banker ve sigorta flirketleri tüm alacak ve borçlar›n›
reeskont ifllemine tabi tutmak zorundad›rlar.
Reeskont uygulamas›nda, senede ba¤l› alacaklar›n ve borçlar›n
de¤erleme günündeki k›ymetlerine indirgenmesi s›ras›nda senet
üzerinde faiz nispetinin kullan›lmas›, belli edilmedi¤i hallerde ise
T.C. Merkez Bankas›n›n resmi iskonto hadlerinin uygulanmas›
gerekmektedir. Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan iskonto ve
faiz oranlar›na, Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.12
Reeskont ve avans ifllemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz
oranlar›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
238 numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i'nde, reeskont
hesaplamas›n›n, iç iskonto yöntemine göre yap›lmas› ilkesi
benimsenmifltir. Reeskont hesaplamas›nda kullan›lan iç iskonto
formülü afla¤›daki gibidir.
F = A - [ A x 360 / (360 + m x t)]
F = Reeskont tutar›
A = Senedin nominal de¤eri
m= ‹ç iskonto faiz oran›
t = Vade (De¤erleme günü itibar›yla kalan gün say›s›)
VUK'a göre çeklerin reeskonta tabi tutulmas› mümkün de¤ildir.
Reeskonta tabi tutulmalar› halinde, gider kaydedilen reeskont
tutar›n›n mali kar›n tespitinde ilave kalem, gelir kaydedilen
reeskont tutar›n›n ise indirim kalemi olarak dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
4.4.7 Gider karfl›l›klar› ve gelir tahakkuklar›
‹flletmelerin dönem sonlar›nda uygulad›klar›, gelir ve giderlerin
tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmesi, dönemsellik ilkesi
gere¤idir.
Faturas› gelmifl ve ödenmifl olsa bile, gelecek döneme ait olan
giderler (peflin ödenen giderler) gelir tablosunda de¤il bilançonun
aktifinde, faturas› düzenlenmifl ve tahsil edilmifl olsa dahi, gelecek
hesap dönemine ait olan has›lat ise bilançonun pasifinde gösterilir.
Gider karfl›l›klar›, daha çok faturan›n geç gelmesinden
kaynaklanan dönem kaymalar›nda ortaya ç›kmakta ve karfl›l›k
ayr›lmak suretiyle gider kayd›na imkan vermektedir. Uygulamada
en belirgin örnekler, hesap döneminin son aylar›na isabet eden
faturalar›n giderlefltirilmesinde görülmektedir. Söz konusu
faturalara ait giderler ilgili y›l sonu itibar›yla karfl›l›k ayr›larak
gider kaydedilecek ve cari y›lda (beyanname tarihine kadar)
gelen faturaya göre karfl›l›k hesab›n›n kapat›lmas› gerekecektir.

de¤erlendirilmelidir.
Kira ödemeleri: Sözleflmeye göre, kiralama süresi boyunca
yap›lmas› gereken kira ödemeleridir. Sözleflme hükümlerine göre
kirac›n›n kiralama süresi bafllang›c›nda kiralayana ödedi¤i ve
kendisine geri dönüflü olmayacak depozito veya peflin ödenmifl
kira bedelleri de kira ödemeleri içinde say›lmaktad›r.
Afla¤›da say›lan de¤erler de kira süresi boyunca yap›lan kira
ödemeleri kapsam›nda de¤erlendirilecektir.
a. Kira süresi sonunda kiralama konusu iktisadi k›ymetin kalan
de¤erine iliflkin bir taahhüt olmas› halinde bu de¤er,
b. Kira süresi sonunda kirac›ya düflük bir bedelle iktisadi k›ymeti
sat›n alma hakk› tan›nd›¤› ve sözleflme bafllang›ç tarihinde bu
hakk›n kullan›lma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u durumda bu sat›n
alma hakk›n›n kullan›lmas› durumunda ödenmesi gereken
bedel.
Kira ödemelerinin bugünkü de¤eri: Kira ödemelerinin, sözleflme
tarihinde, kiralamada kullan›lan faiz oran› dikkate al›narak
hesaplanan bugünkü de¤erlerinin toplam›d›r. Kiralamada
kullan›lan faiz oran› tespit edilemiyorsa, kirac›n›n kiralamaya
konu iktisadi k›ymeti sat›n almak için ayn› vade ile almas› gereken
borç için katlanaca¤› faiz oran› kullan›l›r.
Kiralamada kullan›lan faiz oran›: Kira ödemeleri ile garanti
edilmemifl kalan de¤er toplam›n›n bugünkü de¤erini, kiralamaya
konu iktisadi k›ymetin rayiç bedeline eflitleyen iskonto oran›d›r.
‹ktisadi k›ymetin rayiç bedeli: Bir iktisadi k›ymetin de¤erleme
günündeki normal al›m sat›m de¤eridir. Di¤er bir ifadeyle, fiyatlar
konusunda bilgili, birbirinden ba¤›ms›z, gerçek al›c› ve sat›c›n›n
karfl›l›kl› pazarl›k ortam›nda oluflturduklar› bedeldir. Rayiç bedel
sözleflmenin bafllang›c›nda tespit edilmelidir, iktisadi k›ymetin
maliyet bedeli ile sözleflme bafllang›c›ndaki rayiç bedeli aras›nda
bir fark bulunmamal›d›r.
Kalan de¤er: Kiralanan iktisadi k›ymetin kiralama süresi sonunda
sahip olaca¤› tahmin edilen rayiç bedelidir. Kalan de¤er, iktisadi
k›ymetin maliyet bedeli ile kira süresi sonunda alabilece¤i rayiç
de¤eri aras›nda ba¤lant› kurularak tahmin edilir. Kalan de¤erin
tahmininde benzer mala iliflkin tecrübeler veya ayn› nitelikteki
kullan›lm›fl k›ymetlerin fiyatlar› da kullan›labilir.

Vergi Usul Kanunu'nun finansal kiralama ifllemlerinde de¤erleme
hükümlerini düzenleyen mükerrer 290. maddesi uyar›nca,
01.07.2003 tarihinden itibaren yap›lan finansal kiralama
ifllemlerinde de¤erlemenin, an›lan madde hükümlerine göre
yap›lmas› gerekmektedir. Finansal kiralama ifllemleri ile ilgili
olarak 319 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i'nde
yap›lan aç›klamalara afla¤›da yer verilmektedir.

Kiralama süresi: Kirac›n›n iktisadi k›ymeti kiralad›¤› sözleflmede
belirtilen iptal edilemez süredir. Ancak kiralaman›n bafllang›c›nda
kirac›ya sözleflme süresi bitiminde kira süresini uzatma hakk›
tan›nm›fl ve bu hakk› kullanaca¤›n›n kesin veya kesine yak›n
oldu¤u durumda bu ilave süre de kira süresi içinde kabul edilir.
Örne¤in, süre uzat›m›ndaki kira bedelinin rayiç bedeline oranla
çok düflük olmas› veya kiralaman›n yenilenmemesi halinde
kirac›n›n ödemek zorunda kalaca¤› çok yüksek bir ceza miktar›n›n
tespit edilmesi hallerinde kirac› kullan›m hakk›n› kullanaca¤› aç›k
oldu¤undan bu durumdaki sürelerin kiralama süresi içinde
de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

4.5.1 Finansal kiralama ifllemleri ile ilgili tan›mlar
Finansal kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakk›n›n kirac›ya
devredilip devredilmedi¤ine bak›lmaks›z›n, bir iktisadî k›ymetin
mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile yararlar›n
tamam›n›n veya tamam›na yak›n›n›n belli bir dönemde bedel
karfl›l›¤› kirac›ya b›rak›lmas› sonucunu do¤uran kiralamalard›r.
Ayn› iktisadi k›ymete iliflkin birden fazla sözleflme, ilave, tadil ve
di¤er sözleflmelerin yap›lmas› halinde tüm anlaflmalar bir arada

Kiralaman›n bafllang›c›: Sözleflmenin yap›ld›¤› tarih veya
taraflardan birinin sözleflmenin ana maddelerinden birine iliflkin
önemli yükümlülük ve taahhütlere girdi¤i tarihlerden erken
olan›d›r. Örne¤in kiralayan›n sözleflme yap›lmadan kiralama
konusu iktisadi k›ymeti kullan›m amac›yla haz›r hale getirme
çal›flmalar›na bafllamas› halinde kiralaman›n bafllang›c› daha
sonra yap›lacak sözleflmedeki tarih de¤il haz›r hale getirme
çal›flmalar›na bafllama tarihidir.

4.5 Finansal kiralama ifllemlerinde de¤erleme

40

Vergi rehberi 2011

4.5.2 Finansal kiralama olarak kabul edilecek kiralamalar
VUK'un mükerrer 290. maddesine göre afla¤›da belirtilen
ölçütlerden birini veya daha fazlas›n› karfl›layan kiralamalar
finansal kiralama olarak kabul edilecektir:

borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayr›flt›r›lacak ve bu
ayr›flt›rma ifllemi her bir dönem sonunda kalan borç tutar›na
sabit bir dönemsel faiz oran› uygulanmas›n› sa¤layacak flekilde
yap›lacakt›r.

a. ‹ktisadî k›ymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kirac›ya
devredilmesi,

4.5.4 Finansal kiralama ifllemleri ile ilgili kirac› ve kiralayan›n
yapaca¤› muhasebe kay›tlar›
Bankac›l›k Kanunu'nun 93. maddesi Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'na (BDDK) bankalar ile finansal kiralama,
faktoring ve finansman flirketlerinin kurulufl ve faaliyetlerini
düzenleme ve denetleme yetkisini vermifltir. BDDK bu yetkisine
dayanarak 17 May›s 2007 tarihli Resmi Gazete'de “Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman fiirketlerince Uygulanacak
Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi ile Kamuya Aç›klanacak
Finansal Tablolar›n Biçim ve ‹çeri¤i Hakk›nda Tebli¤”i
yay›mlam›flt›r.

b. Kirac›ya kira süresi sonunda iktisadi k›ymeti rayiç bedelinden
düflük bir bedelle sat›n alma hakk› tan›nmas›,
c. Kiralama süresinin iktisadi k›ymetin ekonomik ömrünün
% 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsamas›,
d. Sözleflmeye göre yap›lacak kira ödemelerinin bugünkü
de¤erlerinin toplam›n›n iktisadi k›ymetin rayiç bedelinin
% 90'›ndan daha büyük bir de¤eri oluflturmas›.
4.5.3 Finansal kiralama ifllemlerinin de¤erlemesi ve
amortisman uygulamas›
4.5.3.1 Kiralayana iliflkin hükümler
Kiralama süresi boyunca kirac› taraf›ndan yap›lacak kira
ödemelerinin toplam tutar›, alacak olarak aktife kaydedilecektir.
Di¤er yandan, aktiflefltirilen alacak tutar› ile kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri aras›ndaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz
geliri olarak pasiflefltirilmek suretiyle de¤erlenerek kay›tlara
intikal ettirilecektir.

Söz konusu Tebli¤'in amac› tüm finansal kiralama, faktoring ve
finansman flirketleri için muhasebelefltirme ve finansal raporlama
aç›s›ndan tekdüzeni sa¤lamak, tek tip bilanço ve gelir tablosunun
elde edilmesinin standard›n› getirmektedir.
Finansal kiralama ifllemleri ile ilgili olarak; kiralayan (finansal
kiralama flirketi) taraf›ndan BDDK'n›n tebli¤ine istinaden, kirac›
taraf›ndan ise VUK'un mükerrer 290. maddesi ve 11 s›ra numaral›
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i'ne istinaden yap›lmas›
gereken kay›tlara iliflkin örne¤e afla¤›da yer verilmektedir.

Kiralama konusu iktisadi k›ymet ise, bu iktisadi k›ymetin net
bilanço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü de¤erinin
düflülmesi sonucu bulunan tutar ile de¤erlenecektir. ‹ktisadi
k›ymetin net bilanço aktif de¤erinden kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinin düflülmesi sonucu bulunan tutar›n s›f›r veya negatif
olmas› halinde, iktisadi k›ymet iz bedeliyle de¤erlenip aradaki
fark iktisadi k›ymetin elden ç›kar›lmas›ndan elde edilen kazançlar
gibi iflleme tâbi tutulacak olup, gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Finansal kiralama ifllemi ile ilgili veriler

‹ktisadi k›ymetin net aktif bilanço de¤erinden, kira ödemelerinin
bugünkü de¤erinin düflülmesi sonucu oluflan tutar›n pozitif olmas›
durumunda, pozitif fark finansal kiralama flirketi taraf›ndan
amortismana tabi tutulacakt›r. Amortisman ay›rma ifllemi Vergi
Usul Kanunu ve ilgili genel tebli¤lerde bu iktisadi k›ymet için
tespit edilmifl sürelerde yap›lacakt›r.

Tarih

Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi k›ymetin
finansal kiralama sözleflmesinin yap›ld›¤› tarihteki rayiç
bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin
düflülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz
oran› yaratacak flekilde hesaplanmas› suretiyle tahakkuk
ettirilecektir.

Finansal kiralama konusu mal›n fatura tutar›
Sat›n alma tarihi
Amortisman süresi
KDV Oran›

75.000 TL
30.04.2010
5 y›l
% 18

Ödeme plan›
Kira
Taksitleri

Faiz

Ana Para

KDV

30.05.2010 1

35.400,00

5.000,00

25.000,00

5.400,00

30.11.2010

2

28.320,00

4.000,00

20.000,00

4.320,00

30.05.2011

3

21.240,00

3.000,00

15.000,00

3.240,00

30.11.2011

4

14.160,00

2.000,00

10.000,00

2.160,00

1.000,00

5.000,00

1.080,00

30.05.2012 5
Toplam

7.080,00
106.200,00

15.000,00 75.000,00 16.200,00

4.5.3.2 Kirac›ya iliflkin hükümler
Kirac› taraf›ndan finansal kiralama ifllemine konu iktisadi k›ymeti
kullanma hakk› ve sözleflmeden do¤an borç, kiralama konusu
iktisadi k›ymetin rayiç bedeli veya sözleflmeye göre yap›lacak
kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan› ile
de¤erlenecektir.
Kirac› taraf›ndan aktiflefltirilen finansal kiralamaya konu iktisadi
k›ymeti kullanma hakk›, Vergi Usul Kanunu'ndaki usul ve esaslar
çerçevesinde amortismana tâbi tutulacakt›r. Di¤er bir ifadeyle,
kullan›m hakk›, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebli¤lerde bu
iktisadi k›ymet için tespit edilmifl amortisman sürelerinde amorti
edilecektir. Sözleflmenin fesholmas› halinde kalan dönemler için
iktisadi k›ymetle ilgili olarak amortisman ayr›lmayacakt›r.
Finansal kiralama sözleflmesine göre yap›lan kira ödemeleri,
Vergi rehberi 2011
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Kiralayan›n kay›tlar›
1. Finansal kiralama konusu mal›n sat›n al›nmas›
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2010
- 226 Kiralama Konusu
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar T.P.
75.000,00
- 260 Peflin Ödenmifl Vergiler T.P.
(‹ndirilecek KDV)
13.500,00
- 390 Muhtelif Borçlar T.P.
88.500,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------2. Finansal kiralama konusu mal›n bedelinin ödenmesi
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2010
- 390 Muhtelif Borçlar T.P.
88.500,00
- 022 Bankalar T.P.
88.500,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------3. Finansal kiralama konusu mal›n kirac›ya teslimi
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2010
- 150.00 Finansal Kiralama
‹fllemlerinden Alacaklar T.P.
90.000,00
- 150.01 Kazan›lmam›fl Finansal
Kiralama Gelirleri T.P.
15.000,00
- 226 Kiralama Konusu Yap›lmakta Olan
Yat›r›mlar T.P.
75.000,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------4. Sabit k›ymetin iz bedel kayd›n›n yap›lmas›
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2010
- 250 Menkuller T.P.
1,00
- 790 Di¤er Faiz D›fl› Geliler T.P.
1,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------5. Birinci kiran›n faturalanmas›
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2010
- 150.00 Finansal Kiralama Alacaklar› T.P.
5.400,00
- 150.01 Kazan›lmam›fl Finansal
Kiralama Gelirleri T.P.
5.000,00
- 582 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri T.P.
5.000,00
- 380 Hesaplanan KDV
5.400,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------6. Birinci kiran›n tahsil edilmesi
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2010
- 022 Bankalar T.P.
35.400,00
- 150.00 Finansal Kiralama ‹fllemlerinden
Alacaklar T.P.
35.400,00
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Kirac›n›n kay›tlar›
1. Finansal kiralama konusu mal›n teslim al›nmas›
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2010
- 260 Haklar (Finansal Kiralama)
75.000,00
- 302 K›sa Vad. Ertelenmifl Fin Kir.
Borçlanma Maliyeti
9.000,00
- 402 Uzun Vad. Ertelenmifl Fin Kir.
Borçlanma Maliyeti
6.000,00
- 301 K›sa Vad. Finansal Kiralama
‹fllemlerinden Borçlar Hesab›
54.000,00
- 401 Uzun Vad.Finansal Kiralama
‹fllemlerinden Borçlar Hesab›
36.000,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------2. Birinci kira faturas›n›n kaydedilmesi
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2010
- 780 Finansman Giderleri
5.000,00
- 191 ‹ndirilecek KDV
5.400,00
- 301 K›sa Vad. Finansal Kiralama
‹fllemlerinden Borçlar Hesab›
5.400,00
- 302 Ertelenmifl Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri
5.000,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------3. Birinci kiran›n ödenmesi
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2010
- 301 K›sa Vad. Finansal Kiralama
‹fllemlerinden Borçlar Hesab›
35.400,00
- 102 Banka Hesab›
35.400,00
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------4. Y›l sonunda amortisman ayr›lmas›
Tarih
Hesap No / ‹smi
Borç (TL)
Alacak (TL)
----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------31.12.2010
- 770 Haklar Amortisman Gideri
15.000,00
- 268 Birikmifl Amortisman
15.000,00
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------------------------------------------
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4.5.5 Finansal kiralama ifllemleri ile ilgili di¤er hususlar
a. Finansal Kiralama ifllemleri ile ilgili olarak aktiflefltirilen alacak
tutarlar›n›n reeskonta tabi tutulmas› mümkün
bulunmamaktad›r.
b. Finansal kiralama borçlar›n›n Vergi Usul Kanunu'nun 285.
maddesi kapsam›nda reeskonta tabi tutulmas› mümkün
bulunmamaktad›r.
c. Kiralayan›n finansal kiralamaya konu iktisadi k›ymetin üretimini
veya al›m sat›m›n› yapmas› halinde, iktisadi k›ymetin net bilanço
aktif de¤eri olarak rayiç bedeli dikkate al›nacakt›r. Rayiç bedel
ile maliyet bedeli aras›ndaki fark›n normal sat›fl iflleminden
elde edilen kâr veya zarar olarak iflleme tabi tutulmas›
gerekmektedir.
d. Kiralayan flirketin yurtd›fl›nda bulunmas› halinde kirac›
taraf›ndan 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30.
maddesine göre tevkifat yap›lmas› gerekmektedir. (2009/14593
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki Karar gere¤ince %1)
e. Madde hükümleri 01.07.2003 tarihinden itibaren yap›lacak
kiralama ifllemlerine uygulanaca¤›ndan, finansal kiralama
flirketleri, 01.07.2003 tarihinden önce yap›lan finansal kiralama
sözleflmeleri kapsam›ndaki itfa olmam›fl sabit k›ymetler için
amortisman ay›rmaya devam edeceklerdir. Di¤er yandan,
01.07.2003 tarihinden önce yap›lan finansal kiralama
sözleflmelerindeki ödeme plan›na göre fatura edilen finansal
kiralama bedelleri, kirac›lar taraf›ndan gider kaydedilmeye
devam edilecektir.
f. Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleflmelerinde, sadece
sözleflmede kira süresi sonunda mülkiyet hakk›n›n kirac›ya
devri öngörülmüflse veya kirac›ya kira süresi sonunda kiralama
konusu gayrimenkulü düflük bir bedelle sat›n alma hakk›
tan›nm›flsa finansal kiralama olarak kabul edilecektir.
g. Do¤al kaynaklar›n araflt›r›lmas› veya kullan›lmas›na yönelik
kiralama sözleflmeleri ile sinema filmleri, video kay›tlar›,
patentler, kopyalama haklar› gibi k›ymetlerle ilgili lisans
sözleflmeleri mükerrer 290. madde kapsam›nda
de¤erlendirilemez.

gerekmektedir.
fiüpheli alacaklar do¤rudan do¤ruya zarar kaydedilemez ancak
karfl›l›k ayr›lmak suretiyle gider kaydedilebilir.
fiüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›labilmesi için;
a. Bilanço usulüne göre defter tutulmas›,
b. Alacaklar›n teminatl› olmamas›, (k›smi teminatl› alacaklarda,
teminats›z k›s›m için karfl›l›k ayr›labilir)
c. Alacaklar›n, ticari veya zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame
ettirilmesi ile ilgili olmas›
gerekmektedir.
Maliye ‹daresi'nin görüflü, karfl›l›k ay›rman›n zorunlu olmamas›
nedeniyle flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n, alaca¤›n flüpheli hale geldi¤i
y›lda ayr›lmas› gerekti¤i yönündedir. Bu konuda verilmifl birçok
mukteza bulunmaktad›r. Ancak sonraki y›llarda da karfl›l›k
ayr›labilece¤i yönünde yarg› kararlar›n›n bulundu¤unu
hat›rlatmakta fayda görmekteyiz.
Ayr›lm›fl olan flüpheli alacaklardan tahsil edilenler olmas› halinde
ise bunlar›n tahsil edildikleri dönemde kar/zarar hesab›na intikal
ettirilmesi gerekmektedir.
Di¤er yandan flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lmas› için gerekli di¤er
flartlar›n yan›nda, ilgili dönemin kay›tlar›na girmesi ve katma
de¤er vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi kofluluyla,
alaca¤›n KDV'den kaynaklanan k›sm› için de flüpheli alacak
karfl›l›¤› ayr›lmas› mümkündür.

4.8 De¤ersiz alacaklar

4.6 Mevcutlarda amortisman
Vergi Usul Kanunu'nun 315. maddesinde, mükelleflerin
amortismana tabi iktisadî k›ymetlerini Maliye Bakanl›¤›n›n tespit
ve ilan edece¤i oranlar üzerinden itfa edece¤i ve ilan edilecek
oranlar›n tespitinde iktisadî k›ymetlerin faydal› ömürlerinin
dikkate al›naca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤› an›lan Kanun maddesinde kendisine tan›nm›fl
olan yetkiyi kullanarak, 333, 339, 365, 389 ve 399 s›ra numaral›
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤leri ekinde amortismana tabi
iktisadi k›ymetlerin faydal› ömürlerini ve normal amortisman
oranlar›n› gösteren listeler yay›nlam›flt›r.
Di¤er yandan 31.07.2004 tarihinde yürürlü¤e giren 5228 Say›l›
Kanun ile azalan bakiyeler usulüyle amortisman uygulamas› ile
ilgili olarak bu usulde uygulanacak amortisman oran›n›n % 50'yi
geçmemek üzere normal amortisman oran›n›n iki kat› olaca¤›
belirlenmifl bulunmaktad›r.

4.7 fiüpheli alacaklar
Vergi Usul Kanunu'nda, yasada belirtilen özellikleri tafl›yan
alacaklar›n flüpheli alacak say›laca¤› ve de¤erleme gününün
tasarruf de¤eriyle karfl›l›k ayr›laca¤› hükmü yer almaktad›r.
Faaliyetten do¤an alaca¤›n, flüpheli alacak say›labilmesi için,
a. Dava veya icra safhas›nda bulunmas›,
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b. Protestoya veya yaz›l› olarak bir defadan fazla istenilmesine
ra¤men ödenmemesi ve dava ve icra takibine de¤meyecek
derecede küçük olmas›
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Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesine göre kazai bir hükme
veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan
alacaklar de¤ersiz alacak say›l›r.
Konkordato anlaflmas›n› ve alacakl› ile borçlu aras›nda
imzalanarak alacaktan vazgeçildi¤ini gösteren sulh anlaflmalar›n›
Kanun'da yer verilen kanaat verici vesikalara örnek olarak
verebiliriz.
De¤ersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf
de¤erlerini kaybederler ve muhasebe kay›tlar›nda kay›tl›
de¤erleriyle zarara geçirilmek suretiyle yok edilirler.
De¤ersiz alacaklar›n, bu hale geldikleri y›lda gider kaydedilmesi
gerekmektedir, sonraki y›llarda bu tutarlar›n gider kaydedilmesi
mümkün de¤ildir.

5. Katma de¤er vergisi
5.1 Verginin konusunu teflkil eden ifllemler
Katma de¤er vergisinin konusunu teflkil eden ifllemler, Kanun'un 1. maddesinde say›lm›flt›r.
Buna göre;
a. Ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan mal ve
hizmet teslimleri,
b. Her türlü mal ve hizmet ithalat›,
c. Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon
hizmetleri,
d. Her türlü flans ve talih oyunlar›n›n tertiplenmesi ve oynanmas›,
e. Profesyonel sanatç›lar›n yer ald›¤› konser ve gösteriler ile profesyonel sporcular›n
kat›ld›¤› sportif faaliyetler, maçlar, yar›fllar ve yar›flmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
f. Müzayede mahallerinde ve gümrük depolar›nda yap›lan sat›fllar,
g. Tar›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Kanunu'na göre düzenlenen ürün senetlerinin,
senedin temsil etti¤i ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,
h. Boru hatt› ile ham petrol, gaz ve bunlar›n ürünlerinin tafl›nmas› ,
i. Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiralanmas›
ifllemleri,
j. Genel ve Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunlar›n
teflkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vak›flara her türlü meslek
kurulufllar›na ait veya tabi olan veyahut bunlar taraf›ndan kurulan veya iflletilen
müesseseler ile döner sermayeli kurulufllar›n ticari, s›nai, zirai ve mesleki nitelikteki
teslim ve hizmetleri,
k. Rekabet eflitsizli¤ini gidermek maksad›yla iste¤e ba¤l› mükellefiyetler suretiyle
vergilendirilecek teslim ve hizmetler,
verginin konusuna dahil bulunmaktad›r.

5.2 Teslim ve teslim say›lan haller
a. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakk›n›n malik veya onun ad›na hareket edenlerce
al›c›ya veya al›c› ad›na hareket edenlere devredilmesidir.
b. Mal›n nakliyesinin bafllat›lmas› veya nakliyeciye tevdi edilmesi, teslim hükmündedir.
c. Bir mal üzerindeki tasarruf hakk›n›n, iki veya daha fazla kimse taraf›ndan zincirleme
akit yap›lmak suretiyle, mal›n bu arada el de¤ifltirmeden do¤rudan sonuncu kifliye
devredilmesi halinde, aradaki safhalar›n her biri ayr› bir teslimdir.
d. Su, elektrik, gaz, ›s›tma, so¤utma ve benzeri flekillerdeki da¤›t›mlar da mal teslimi
say›l›r.
e. Trampa iki ayr› teslim hükmündedir.
f. Kap ve ambalaj›n geri verilmesinin mutat oldu¤u sat›fllarda, ambalaj d›fl›ndaki maddeler
teslim edilmifl say›l›r.
g. Vergiye tabi mallar›n iflletme personeline ücret, prim, ikramiye hediye gibi namlarla
verilmesi veya her ne suretle olursa olsun vergiye tabi ifllemler d›fl›ndaki amaçlarla
iflletmeden çekilmesi teslim say›l›r.
h. Vergiye tabi mallar›n üretilip teslimi vergiden istisna edilmifl mallar için kullan›lmas›
teslim say›l›r.
i. Mülkiyeti muhafaza kayd›yla yap›lan sat›fllarda zilyetli¤in devri, teslim say›lmaktad›r.

5.3 Hizmet ve hizmet say›lan haller
Hizmet, teslim ve teslim say›lan haller ile mal ithalat› d›fl›nda kalan ifllemlerdir. Bu
ifllemler bir fleyi yapmak, ifllemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak,
temizlemek, muhafaza etmek, haz›rlamak, de¤erlendirmek, kiralamak, bir fleyi
yapmamay› taahhüt etmek gibi flekillerde de gerçekleflebilir.
Vergiye tabi hizmetten, iflletme sahibinin, iflletme personelinin veya di¤er flah›slar›n
karfl›l›ks›z yararland›r›lmas› da hizmet say›lmaktad›r.

5.4 Vergiyi do¤uran olay
Katma De¤er Vergisi Kanunu uyar›nca vergiyi do¤uran olay;
a. Mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde, mal›n teslimi veya hizmetin yap›lmas›,
b. Mal›n tesliminden veya hizmetin yap›lmas›ndan önce fatura veya benzeri belgeler
verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla s›n›rl› olmak üzere fatura veya
benzeri belgelerin düzenlenmesi,
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c. K›s›m k›s›m mal teslimi veya hizmet yap›lmas› mutad olan
veya bu hususlarda mutab›k kal›nan hallerde, her bir k›sm›n
teslimi veya bir k›s›m hizmetin yap›lmas›,
d. Komisyoncular vas›tas›yla veya konsinyasyon suretiyle yap›lan
sat›fllarda, mallar›n al›c›ya teslimi,
e. Mal›n al›c›ya veya onun ad›na hareket edenlere gönderilmesi
halinde, mal›n nakliyesine bafllanmas› veya nakliyeci veya
sürücüye tevdii,
f. Su, elektrik, gaz, ›s›tma, so¤utma ve benzeri enerji da¤›t›m
veya kullan›mlar›nda bunlar›n bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
g. ‹thalatta, Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme
mükellefiyetinin bafllamas›, gümrük vergisine tabi olmayan
ifllemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,
h. ‹kametgâh›, iflyeri, kanuni merkezi ve ifl merkezi Türkiye'de
bulunmayanlar taraf›ndan yabanc› ülkeler ile Türkiye aras›nda
yap›lan tafl›mac›l›k ile transit tafl›mac›l›kta gümrük bölgesine
girilmesi veya gümrük bölgesinden ç›k›lmas›,
i. Tar›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Kanunu'na göre düzenlenen
ürün senetlerinin temsil etti¤i ürünlerin depodan çekilmesi,
an›nda meydana gelir.

5.5 Mükellef
Katma De¤er Vergisi Kanunu'nda;
a. Mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde, bu iflleri yapanlar,
b. ‹thalatta, mal ve hizmet ithal edenler,
c. Transit tafl›malarda, gümrük veya geçifl ifllemine muhatap
olanlar,
d. PTT ‹flletme Genel Müdürlü¤ü ve radyo ve televizyon kurumlar›,
e. Her türlü flans ve talih oyunlar›n› tertip edenler,
f. Profesyonel sanatç›lar›n yer ald›¤› gösteriler ve konserler ile
profesyonel sporcular›n kat›ld›¤› sportif faaliyetleri, maçlar›,
yar›fllar› tertipleyenler veya gösterenler,
g. Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve
haklar› kiraya verenler,
h. ‹ste¤e ba¤l› mükellefiyet talebinde bulunanlar,
katma de¤er vergisinin mükellefi say›lm›fllard›r.
KDV'ye tabi ifllemleri yapanlar, mükellefiyet tesis ettirmemifl
olsalar bile, ifllemlerin yap›ld›¤› dönemde mükellef say›lmakta
ve vergi yükümlülü¤ü alt›na girmektedirler.

5.6 Vergi sorumlusu
Vergi alaca¤›n›n tahsilinin güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla, katma
de¤er vergisinde, vergi sorumlulu¤u müessesesi yer almaktad›r.
Kanun'un 9. maddesinde say›lan hallerde, verginin ödenmesinden;
teslim veya hizmeti yapan mükellefler de¤il, kendilerine teslim
veya hizmet yap›lan kifli veya kurumlar sorumlu tutulmufllard›r.
5.6.1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgah›n›n, iflyerinin,
kanuni veya ifl merkezinin bulunmamas›
Mükellefin Türkiye içinde ikametgah›n›n, iflyerinin, kanuni veya
ifl merkezinin bulunmamas› hallerinde, vergiye tabi ifllemlere
taraf olanlar verginin ödenmesinden (yurtd›fl›ndan sa¤lanan
hizmetlerde vergi sorumlusu hizmetten faydalanan yurt içindeki
kifli veya kurumdur) sorumludur.
Yurtd›fl›nda mukim firmalarca serbest meslek, telif, patent, knowhow, kira, v.b. hizmetlerin Türkiye'de yap›lmas› veya hizmetten
Türkiye'de faydalan›lmas› durumunda, hizmetten yararlananlara
katma de¤er vergisi sorumlulu¤u yüklemektedir.
5.6.2. Sorumluluk gerektiren di¤er baz› ifllemler
Afla¤›daki ödemeleri yapanlar veya iflleme taraf olanlar da,
sorumlu s›fat›yla KDV ödemek zorundad›rlar.
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a. Belgesiz mal bulundurduklar› veya hizmet sat›n ald›klar› tespit
edilen mükellefler,
b. Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 1 numaral›
f›kras›nda say›lan baz› kurum ve kurulufllardan; yap›m iflleri,
temizlik, çevre ve bahçe bak›m hizmetleri, özel güvenlik
hizmetleri, makine, teçhizat ve demirbafllara ait bak›m ve
onar›m hizmetleri, personele verilen yemek servisi, dan›flmanl›k
ve denetim hizmetleri al›m›nda bulunanlar,
c. Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na kote
edilmifl flirketlerden; “yap›m iflleri, temizlik, çevre ve bahçe
bak›m hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis
hizmetleri” al›m›nda bulunanlar,
d. Alt iflverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan di¤er
iflletmelerden iflgücü temin eden katma de¤er vergisi
mükellefleri ile yap› denetim hizmeti alan katma de¤er vergisi
mükellefleri.
5.6.3. Sorumlu s›fat› ile kesilen katma de¤er vergisinin beyan›
ve ödenmesi
a. Sorumlu s›fat›yla kesilen katma de¤er vergisi, 2 numaral› KDV
beyannamesi ile beyan edilir.
b. Beyanname, vergiyi do¤uran olay›n gerçekleflti¤i ay› izleyen
ay›n 24. günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine
verilir ve ödenmesi gereken vergi de ayn› ay›n 26. günü
akflam›na kadar ödenir.
c. 2 numaral› KDV beyannamesi ile beyan edilen vergi, 1 numaral›
KDV beyannamesinde, indirim hakk› tan›nan ifllemler içerisinde
indirime tabi tutulur.

5.7 Katma de¤er vergisinin matrah›
Katma de¤er vergisinde matrah, verginin konusunu teflkil eden
teslim ve hizmet ifllemlerinin karfl›l›¤› olan bedeldir. Bedel, al›nan
veya borçlan›lan para, mal ve di¤er suretlerle sa¤lanan ve para
ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve de¤erler toplam›d›r.
‹thalatta ise ithal edilen mal›n gümrük vergisi tarh›na esas olan
k›ymeti, mal›n gümrük vergisinden muaf olmas› veya gümrük
vergisinin k›ymet esas›na göre al›nmamas› halinde sigorta ve
navlun bedelleri dahil (CIF) de¤eri, bunun belli olmad›¤› hallerde
mal›n gümrükçe tespit edilecek de¤eri KDV matrah›n›
oluflturmaktad›r.
Teslim alan›n gösterdi¤i yere kadar sat›c› taraf›ndan yap›lan
tafl›ma, yükleme ve boflaltma giderleri, ambalaj giderleri, sigorta,
komisyon ve benzeri gider karfl›l›klar› ile vergi, resim, harç, pay,
fon karfl›l›¤› gibi unsurlar, vade fark›, fiyat fark›, faiz, prim gibi
çeflitli gelirler ile servis ve benzer adlar alt›nda sa¤lanan her
türlü menfaat, hizmet ve de¤erler, matraha dahil unsurlard›r.
Teslim ve hizmet ifllemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda
gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar ile
hesaplanan katma de¤er vergisi, matraha dahil edilmez.

5.8 Oran
Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinde KDV oran›
vergiye tabi her bir ifllem için % 10 olarak belirlenmifl olmakla
beraber, sözü geçen maddede Bakanlar Kuruluna bu oran› 4
kat›na kadar art›rma veya % 1'e indirme yetkisi verilmifltir.
Bakanlar Kurulu da bu yetkisini çeflitli kararnamelerle kullanm›flt›r.
Buna göre KDV Kanunu'na ekli (I) say›l› listede yer alan mal ve
hizmetler % 1, (II) say›l› listede yer alan mal ve hizmetler ise %
8 oran›nda KDV'ye tabidir. Her iki listede de bulunmayan mal
ve hizmetler, genel oran olan % 18 oran›nda KDV'ye tabi
bulunmaktad›r.

% 1 ve % 8 oran›nda KDV'ye tabi mal ve hizmetlerin yer ald›¤›
(I) ve (II) say›l› listelere, Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde
“14.13 Yürürlükteki katma de¤er vergisi oranlar›” bafll›¤› alt›nda
yer verilmifltir.

‹hracatta ve ihraç kayd›yla yap›lan teslimlerde verginin iade
edilmesine yönelik kapsaml› düzenleme, 23.11.2001 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanan 84 seri numaral› KDV Genel Tebli¤i ile
yap›lm›flt›r.

5.9 Vergilendirme dönemi ve beyan

5.11.1.2 ‹hraç kayd›yla mal teslim edilmesi
Katma De¤er Vergisi Kanunu'nda, belirli flartlarla, ihracatç›lara
yap›lan mal teslimlerinin de vergiden istisna edilmesi hükme
ba¤lanm›flt›r.

Katma de¤er vergisinde vergilendirme dönemi ayl›kt›r. ‹thalat
ifllemlerinden do¤an katma de¤er vergisi, gümrük bölgesine
girildi¤i ve ç›k›ld›¤› anda do¤makta olup ithalat›n gerçeklefltirildi¤i
gümrük idaresine ödenmektedir.

5.10 KDV'nin fatura ve benzeri belgelerde
gösterilmesi
Yurtiçinden sa¤lanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait
katma de¤er vergisinin, al›fl faturas› vb. vesikalar ile gümrük
makbuzu üzerinde ayr›ca gösterilmesi gerekmektedir. Mükellefler,
sözü edilen belgelerde gösterilen KDV'yi, bu vesikalar› kanuni
defterlere kaydetmek flart›yla indirebilirler.

5.11 Katma de¤er vergisinde istisnalar
Kanun'un 1. maddesinde vergi kapsam›na al›nan ifllemlerden bir
k›sm›, çeflitli ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle, vergiden
istisna olarak kabul edilmifltir. Bunlar›, bafll›klar alt›nda, afla¤›daki
gibi s›ralayabiliriz.
a. Mal ve hizmet ihracat›,
b. Araçlar, k›ymetli maden ve petrol aramalar› ile ulusal güvenlik
harcamalar› ve yat›r›mlarda istisna,
c. Tafl›mac›l›k istisnas›,
d. Diplomatik istisnalar,
e. ‹thalat istisnas›,
f. Sosyal ve askeri amaçl› istisnalar,
g. Di¤er istisnalar.
5.11.1 Mal ve hizmet ihrac›
5.11.1.1 Do¤rudan mal ihrac›
Katma de¤er vergisi, ihracat›n teflvik edilmesinde bir araç olarak
kullan›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, ihracat teslimleri katma de¤er
vergisinden istisna edilmifltir. Ancak mal ihracat›nda katma de¤er
vergisi istisnas›n›n uygulanabilmesi için, baz› flartlar›n yerine
getirilmifl olmas› gerekmektedir. Buna göre;
a. Teslim yurt d›fl›ndaki bir müflteriye veya bir serbest bölgedeki
al›c›ya ya da yetkili gümrük antreposu iflleticisine yap›lmal› veya
mallar yetkili gümrük antreposu iflleticisine tevdi edilmelidir,
b. Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden
ç›karak bir d›fl ülkeye veya bir serbest bölgeye vas›l olmal› ya
da yetkili gümrük antreposuna konulmal›d›r
Kanun'da, “yurt d›fl›ndaki müflteri” tabirine de aç›kl›k getirilmifltir.
Buna göre, yurt d›fl›ndaki müflteri tabiri, ikametgah›, iflyeri, kanuni
ve ifl merkezi Türkiye d›fl›nda olan al›c›lar ile yurt içinde bulunan
bir firman›n yurt d›fl›nda kendi ad›na müstakilen faaliyet gösteren
flubelerini ifade etmektedir.
‹hraç edilmesi sebebiyle katma de¤er vergisinden istisna tutulan
mallarla ilgili olarak yüklenilmifl bulunan vergilerin, mükellef
üzerinde oluflturaca¤› yük, afla¤›daki flekillerde giderilebilmektedir.
a. ‹ndirim yoluyla iade
b. Nakden veya mahsuben iade

Bu flartlar›,
a. Mal› teslim edenin imalatç› olmas› ve mal›n bu imalatç›
taraf›ndan imal edilmesi,
b. ‹malatç› olmayan firmalar›n D›fl Ticaret Sermaye fiirketi veya
Sektörel D›fl Ticaret Sermaye fiirketlerine teslim
gerçeklefltirmesi,
c. Mal›n ihraç edilmek üzere ihracatç›ya teslim edilmesi,
olarak s›ralayabiliriz.
Böyle bir durumda faturada gösterilmekle beraber, imalatç›
taraf›ndan tahsil edilmeyen katma de¤er vergisi, ilgili dönem
beyannamesinde tahakkuk ettirilerek, tecil olunur. Mal›n
ihracatç›ya teslim tarihini takip eden ay bafl›ndan itibaren 3 ay
içinde ihraç edilmesi halinde de, daha önce tecil edilen vergi
terkin edilir. Belirli sebepler haricinde ihracat›n yukar›daki flartlara
uygun olarak gerçeklefltirilmemesi halinde, tecil olunan vergi
tahakkuk ettirildi¤i tarihten itibaren gecikme zamm› ile birlikte
tahsil olunur.
5.11.1.3 Hizmet ihrac›
‹hracat teslimlerine iliflkin olarak yap›lan hizmetler, yurtd›fl›ndaki
müflterilere yap›lan hizmetler ve serbest bölgedeki müflteriler
için yap›lan fason hizmetler ile karfl›l›kl› olmak flart›yla uluslararas›
roaming anlaflmalar› çerçevesinde yurtd›fl›ndaki müflteriler için
Türkiye'de verilen roaming hizmetleri KDV'den istisnad›r.
Bir hizmetin yurtd›fl›ndaki müflteriler için yap›lan bir hizmet
(hizmet ihrac›) say›labilmesi için 4 flart›n birlikte gerçekleflmesi
gerekmektedir:
a. Hizmet yurtd›fl›ndaki müflteri için yap›lm›fl olmal›d›r,
b. Fatura ve benzeri belge yurtd›fl›ndaki müflteri ad›na
düzenlenmelidir,
c. Hizmetten yurtd›fl›nda faydalan›lmal›d›r,
d. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir.
Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 12. maddesine 5766 Say›l›
Kanun ile eklenen hüküm uyar›nca, fason hizmetlerin serbest
bölgede faaliyet gösteren müflterilere yap›lm›fl say›lmas› ve
dolay›s›yla KDV'den istisna olarak de¤erlendirilebilmesi için
afla¤›daki flartlar›n yerine getirilmesi gerekmektedir.
a. Fason hizmet serbest bölgede faaliyet gösteren müflteriler
için yap›lm›fl olmal›d›r,
b. Fason hizmetten serbest bölgede faydalan›lm›fl olmal›d›r.

5.12 ‹stisnalar›n s›n›r›
Di¤er kanunlardaki, vergi muafiyeti ve istisna hükümleri, katma
de¤er vergisi bak›m›ndan geçerli de¤ildir. Katma de¤er vergisine
iliflkin istisna ve muafiyetler, ancak Katma De¤er Vergisi
Kanunu'na hüküm eklenmek veya bu Kanun'da de¤ifliklik yap›lmak
suretiyle düzenlenir. Uluslararas› anlaflma hükümleri sakl›d›r.

‹hracat tesliminin gerçekleflti¤i ay, mal›n, gümrük hatt›ndan
geçti¤i ayd›r. ‹hracat ve iade tutar›n›n mal›n gümrükten geçti¤i
ay›n katma de¤er vergisi beyannamesinde gösterilmesi gerekir.
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5.13 Vergi indirimi
Mükellefler, yapt›klar› vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan
katma de¤er vergisinden, KDV Kanunu'nda aksine hüküm
olmad›kça,
a. Kendilerine yap›lan teslim ve hizmetler dolay›s›yla hesaplanarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de¤er
vergisini,
b. ‹thal olunan mal ve hizmetler dolay›s›yla ödenen katma de¤er
vergisini,
c. Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden
gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin ç›kar›lan envantere
göre hesap dönemi bafl›ndaki mallara ait fatura ve benzeri
vesikalarda gösterilen katma de¤er vergisini indirebilirler.
‹ndirim hakk›, vergiyi do¤uran olay›n vuku buldu¤u takvim y›l›
afl›lmamak kofluluyla, ilgili vesikalar›n kanuni defterlere
kaydedildi¤i vergilendirme döneminde kullan›labilmektedir.
Bir vergilendirme döneminde, indirilecek katma de¤er vergisi
toplam›, mükellefin vergiye tabi ifllemleri dolay›s›yla hesaplanan
katma de¤er vergisi toplam›ndan fazla ise, aradaki fark, sonraki
dönemlere devrolunur. Hesaplanan vergiler toplam›n›n indirilecek
vergi toplam›ndan fazla oldu¤u durumlarda ise, aradaki fark,
mükellef taraf›ndan, ertesi ay›n 24. günü akflam›na kadar ba¤l›
bulundu¤u vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve ayn›
ay›n 26. günü akflam›na kadar ödenir.

5.14 ‹ndirilmeyecek katma de¤er vergisi
a. Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmifl bulunan
mallar›n teslimi ve hizmet ifas› ile ilgili al›fl vesikalar›nda gösterilen
veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma
de¤er vergisi,
b. Faaliyetleri k›smen veya tamamen binek otomobillerinin
kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar›n bu amaçla
kulland›klar› hariç olmak üzere, iflletmelere ait binek otomobillerin
al›fl vesikalar›nda gösterilen katma de¤er vergisi,
c. Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanl›¤›n›n yang›n sebebiyle
mücbir sebep ilan etti¤i yerlerdeki yang›n sonucu zayi olanlar
hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma de¤er vergisi,
d. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde
indirimi kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen katma de¤er
vergisi.
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6. Özel tüketim vergisi
6.1 Özel tüketim vergisinin konusunu teflkil eden ifllemler
Özel tüketim vergisi (ÖTV)'nin konusunu, ÖTV kapsam›na giren mallar›n teslimi, ilk
iktisab› veya ithali oluflturmaktad›r. ÖTV kapsam›na giren mallar, Kanun'a ekli (I), (II),
(III) ve (IV) say›l› listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife
‹statistik Pozisyon (GT‹P) numaralar› itibar›yla tespit edilmifl olup, bu mallar›n tarife
numaralar›nda veya tan›mlar›nda ÖTV Kanunu'na ekli listeler d›fl›nda yap›lacak
de¤ifliklikler ÖTV Kanunu'nun uygulanmas›nda hüküm ifade etmemektedir.
ÖTV Kanunu'nun 1. maddesinde, verginin konusuna giren mallar›n bir defaya mahsus
olmak üzere vergiye tabi tutulaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu nedenle tesliminde, ilk
iktisab›nda veya ithalinde ÖTV ödenen mallar›n daha sonraki teslimlerinde vergi
uygulanmayacakt›r.
(I) say›l› listedeki mallar için verginin konusu, bu mallar›n ithalatç›lar› veya rafineriler
de dahil olmak üzere imalatç›lar› taraf›ndan teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce
müzayede yoluyla sat›fl›d›r. Petrol ürünleri ve do¤algaz türevlerinden oluflan (I) say›l›
liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.
(II) say›l› listede, ÖTV Kanunu'nun yürürlü¤e girmesinden önce ilk iktisaplar›nda tafl›t
al›m vergisi ve ek tafl›t al›m vergisi uygulanan motorlu tafl›tlar (traktör hariç) ile bahsi
geçen vergilere tabi olmamakla birlikte bu Kanun'un yürürlü¤e girmesinden önce
yükseltilmifl oranda katma de¤er vergisi uygulanan tafl›tlar yer almaktad›r. Bu araçlar›n
aksam ve parçalar› ise ÖTV'ye tabi de¤ildir.
Kanun'a ekli (II) say›l› listede yer alan motorlu tafl›t araçlar›, kay›t ve tescile tabi olanlar
ile olmayanlar fleklinde iki gruba ayr›lmaktad›r. Verginin konusuna kay›t ve tescile tabi
olan araçlar›n ilk iktisab›, olmayanlar›n ise ithali veya imal ya da infla edenler taraf›ndan
teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla sat›fl› girmektedir.
(III) say›l› listede yer alan mallar için verginin konusu, bunlar›n ithali, imalatç›lar›
taraf›ndan teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla sat›fl›d›r. Bu listede;
kolal› gazoz, alkollü içkiler, sigara, sigarillo, puro gibi tütün mamulleri ile içilen, çi¤nenen
veya enfiye olarak kullan›lan tütün mamulleri yer almaktad›r.
(IV) say›l› listedeki mallar›n ithali veya imalatç›lar› taraf›ndan teslimi ile ÖTV uygulanmadan
önce müzayede yoluyla sat›fl› verginin konusunu oluflturmaktad›r. Bu listedeki mallar;
havyar ve havyar yerine kullan›lan ürünler, ›triyat ve parfümeri ürünleri, kürkten giyim
eflyas› ve aksesuarlar, kristal sofra ve mutfak eflyalar›, de¤erli tafllar ve bunlardan
mamul ziynet eflyalar›, beyaz eflyalar, ses ve görüntü cihazlar›, telsiz-telefon cihazlar›,
kristal avizeler, fildifli, kemik, ba¤a, boynuz gibi hayvansal maddelerden mamul eflya,
silahlar, oyun makine ve aletleri ile muz›r neflriyat kapsam›nda bulunan yay›nlar olarak
say›labilir.

6.2 Vergiyi do¤uran olay
Özel tüketim vergisinde, vergiyi do¤uran olay, ifllemlerin özelliklerine göre ayr› ayr›
tayin ve tespit edilmifltir.
Daha aç›k bir ifade ile vergiyi do¤uran olay; (I) say›l› listedeki mallar›n imalatç›lar› ve
ithalatç›lar› taraf›ndan teslimi; (III) ve (IV) say›l› listelerdeki mallar ile (II) say›l› listedeki
mallardan kay›t ve tescile tabi olmayanlar›n ithali veya bunlar› imal edenler taraf›ndan
teslimidir.
Ayr›ca (I), (III) ve (IV) say›l› listelerdeki mallar ile (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve
tescile tabi olmayanlar›n ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla sat›fl›nda da
vergiyi do¤uran olay mal›n teslimidir.
(II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi olanlar için vergiyi do¤uran olay, bu
mallar›n ilk iktisab›d›r.
Bunun yan›nda, mal›n tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde,
bu belgelerde gösterilen miktarla s›n›rl› olmak üzere vergiyi do¤uran olay›n fatura veya
benzeri belgelerin düzenlenmesi an›nda meydana gelece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
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K›s›m k›s›m mal teslim edilmesinin mutat oldu¤u veya bu hususta
mutab›k kal›nd›¤› hallerde vergiyi do¤uran olay, her bir k›sm›n
teslimidir.

gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu
tutulacakt›r. Bu kifliler ödemek zorunda olduklar› vergi, ceza ve
faizler için mükellefe rücu hakk›na sahip bulunmaktad›rlar.

Komisyoncular vas›tas›yla veya konsinyasyon suretiyle yap›lan
sat›fllarda vergiyi do¤uran olay, mallar›n al›c›ya teslimidir.

Kanun'un 13. maddesinin 4 numaral› f›kras›nda ise ihraç edilmek
üzere üretilenler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanunu uyar›nca
kullanma zorunlulu¤u getirilen özel etiketi veya iflareti olmayan
veya Petrol Piyasas› Kanunu uyar›nca kullanma zorunlulu¤u
getirilen ulusal markeri bulunmayan yada standartlara uygun
olmayan ÖTV'ye tabi mallar› bulundurdu¤u tespit edilen iflyeri
sahibi ad›na, tespit tarihindeki mallar›n emsal bedeli veya miktar›
üzerinden re'sen ÖTV tarh edilece¤i hükmü bulunmaktad›r. Tarh
edilen bu vergi asgari maktu vergi tutar›na göre hesaplanacak
vergiden az olamayacakt›r. Bu tarhiyata ayr›ca vergi ziya› cezas›
da kesilecektir.

‹thalatta vergiyi do¤uran olay, 4458 say›l› Gümrük Kanunu'na
göre gümrük yükümlülü¤ünün (vergi ödeme mükellefiyetinin)
do¤mas›, ithalat vergilerine tâbi olmayan ifllemlerde ise gümrük
beyannamesinin tescilidir.

6.3 Özel tüketim vergisinin mükellefi
ÖTV Kanunu'na ekli (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile
tabi olanlarda ÖTV'nin mükellefi, motorlu araç ticareti yapanlar,
kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla sat›fl›n›
gerçeklefltirenlerdir. Buna göre Türkiye'de kay›t ve tescil
edilmemifl olan araçlar›n sat›fl›n› yapan fabrika, ana bayi, bölge
bayii, bayi, yetkili sat›c› ve acenteler ile Maliye Bakanl›¤›nca
motorlu araç ticaretiyle u¤raflt›¤›na dair belge verilenler ÖTV
mükellefidir. Kay›t ve tescile tabi araçlar›n ithalinde mükellef,
bu araçlar› kullanmak, aktife almak veya kay›t ve tescil ettirmek
üzere ithal edenlerdir.
(II) say›l› listede yer alan kay›t ve tescile tabi olmayan araçlar
ile (I), (III) ve (IV) say›l› listelerdeki mallarda verginin mükellefi;
bu mallar› imal, infla veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan
önce bu mallar›n müzayede suretiyle sat›fl›n› gerçeklefltirenlerdir.

6.4 Vergi sorumlusu
ÖTV mükelleflerinin Türkiye'de ikametgah›n›n, iflyerinin, kanuni
ve ifl merkezinin bulunmamas› halleri ile gerekli görülen di¤er
hallerde, verginin konusuna giren mallar› mükelleften teslim
alanlar veya ad›na hareket edenler, ÖTV'nin beyan› ve
ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi
sorumlu olacaklard›r.
ÖTV Kanunu'nun 4. maddesi uyar›nca, belgesiz mal
bulundurduklar› veya hizmet sat›n ald›klar› tespit edilen
mükelleflerin de maddede belirtilen flartlarla bu mallara iliflkin
ÖTV'yi ödeme zorunluluklar› bulunmaktad›r.
Bunun d›fl›nda, ÖTV Kanunu'nun 13. maddesinin 1 numaral› f›kras›
ile rafineriler, kendilerine fason olarak rafine ettirilen ham
petrolden elde edilen (I) say›l› listedeki petrol ürünlerinin
tesliminde do¤acak olan ÖTV'nin ödenmesinden, ham petrolü
ithal edenlerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmufllard›r.
Ayn› maddenin 2 numaral› f›kras›na göre, (I) say›l› listedeki
mallar› teslim alanlar, bu mallar› daha yüksek tutarda vergiye
tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kiflilere satmak
suretiyle vergi ziya›na sebebiyet verirlerse, ziyaa u¤rat›lan vergi
kendilerinden vergi ziya› cezas› uygulanmak suretiyle tahsil
edilecektir.
Kanun'un 13. maddesinin 3 numaral› f›kras›, vergi güvenli¤inin
sa¤lanmas› amac›yla (II) say›l› listedeki mallar›n ilk iktisab›, teslimi
veya ithaline iliflkin ifllemleri gerçeklefltirenlerin, bu ifllemlerden
önce ÖTV'nin ödendi¤ini gösteren belgeleri aramak zorunda
olduklar›n› hükme ba¤lam›flt›r. Bu sorumlulu¤u yerine getirmemek
suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce ifllem yapan gümrük
memurlar›, kay›t ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti
yapanlar, bu mallar›n müzayede yoluyla sat›fl›n› gerçeklefltiren
kifliler ile icra memurlar› ziyaa u¤rat›lan vergi, vergi cezas› ve
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6.5 Özel tüketim vergisinin matrah›
ÖTV Kanunu'nun 11. maddesinde verginin matrah›n›n; ÖTV
Kanunu'na ekli (II), (III) (tütün mamulleri hariç) ve (IV) say›l›
listelerdeki mallar›n ithalinde, ilk iktisab›nda veya tesliminde
hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrah›n› oluflturan
unsurlardan teflekkül edece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
ÖTV matrah›na esas al›nacak olan KDV matrah›n›n tespitinde,
3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 20 ila 27. maddeleri
hükümleri ile bu hükümlere iliflkin Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤lerinde yap›lan aç›klamalar›n dikkate al›naca¤› tabiidir.
KDV matrah›, teslim veya ithal edilen mal›n bedeli ile birlikte
vergi, resim, harç, pay ve fon gibi unsurlar› da kapsad›¤›ndan,
yukar›da aç›kland›¤› flekilde tespit edilen KDV matrah›na ÖTV
de dahil olacakt›r.
(III) say›l› listedeki mallardan tütün mamullerinde ise ÖTV'nin
matrah›, bu mamullerin nihai tüketicilere perakende sat›fl fiyat›
olarak belirlenmifltir.
(III) say›l› listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlar›na göre
hesaplanacak vergi tutar›ndan az olmamak kayd›yla yaln›zca
nispi vergi uygulanmaktad›r.
An›lan maddede, (I) say›l› listedeki mallar için maktu vergi tutarlar›
belirlenece¤i aç›klanm›flt›r.

6.6 Vergi oran› / tutar›
ÖTV Kanunu'nun 12. maddesinin 1 numaral› f›kras›nda, ÖTV
Kanunu'na ekli listelerde yer alan mallardan karfl›lar›nda belirtilen
tutar ve/veya oranlarda ÖTV al›naca¤› hükme ba¤lanm›fl olup,
(I) say›l› listedeki mallar için litre, kilogram veya metreküp
birimleri itibar›yla maktu vergi tutarlar›, (II) ve (IV) say›l›
listelerdeki mallar için nispi vergi oranlar›, (III) say›l› listedeki
mallar için de (belirlenen asgari maktu vergi tutarlar›ndan az
olmamak kayd›yla) nispi vergi oranlar› belirlenmifltir.
6.6.1 Tafl›t araçlar›nda vergi matrah›n›n hesab›
5677 Say›l› Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12.
maddesine 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere bir paragraf eklenmifltir. Bu paragrafta tafl›t araçlar›nda
vergi matrah›n›n hesaplanmas› hakk›nda hüküm yer almaktad›r.
Buna göre (II) say›l› listedeki mallardan al›nacak vergi, mükellefin
bu mal› al›fl bedeli üzerinden, mal›n tabi oldu¤u orana göre
hesaplanan vergi tutar›ndan az olamayacakt›r. ‹thalatç›lar›n al›fl
bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma de¤er vergisi matrah›
esas al›nacakt›r. Verginin al›fl bedeli üzerinden hesapland›¤›
durumlarda, mükellefin mal› teslim tarihine kadar bu mal›

mükellefe teslim eden taraf›ndan yüzde 10'a kadar yap›lan
indirimler al›fl bedelinden de indirilebilecektir.
Bu hükmün uygulanmas›na iliflkin aç›klamalar ise 14 seri numaral›
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli¤i'nde yap›lm›flt›r. Buna göre,
mükelleflerin teslim ettikleri (II) say›l› listedeki mallara iliflkin
hesaplad›klar› (varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutar›n›n
da düflülmesi sonucu oluflan) ÖTV'nin matrah› al›fl bedelinden
daha düflük ise, ÖTV al›fl bedeli üzerinden hesaplanacakt›r. Bu
mallar›n mükellef taraf›ndan teslimi tarihine kadar, mallar›
mükellefe satanlar›n sat›fl bedeli üzerinden indirim yapm›fl olmas›
halinde, mükellefin al›fl bedelinin %10'unu aflmamak üzere yap›lan
indirim tutar›n›n düflülmesi sonucu kalan tutar ÖTV'nin matrah›n›n
tespitinde dikkate al›nacakt›r. Mükellefin sat›fl bedelinin ÖTV
matrah›n›n tespitinde dikkate al›nacak olan bu tutardan düflük
olmas› halinde, ÖTV matrah›n›n tespitinde dikkate al›nan bu
tutar üzerinden ÖTV hesaplanacakt›r.
Örnek
Otomobil bayii (A), distribütör (B)'den KDV hariç 20.000 TL'ye
motor silindir hacmi 1600 cm3'ün alt›nda olan bir otomobil sat›n
alm›flt›r. (A) bu otomobili satmadan önce, distribütör (B) bu
otomobil için 3.000 TL'lik indirim yapm›flt›r. Daha sonra (A) bu
otomobili müflterisi (C)'ye ÖTV ve KDV hariç 17.000 TL'ye
satm›flt›r. Bu durumda otomobil bayii (A), al›c› (C) ad›na
düzenleyece¤i sat›fl faturas›nda ÖTV ve KDV'yi afla¤›daki flekilde
hesaplayacakt›r.
- Otomobilin vergisiz sat›fl bedeli
- (B)'nin (A)'ya yapt›¤› indirim tutar›
- Al›fl bedelinden indirilebilecek tutar
(20.000 x %10)
- ÖTV matrah›n›n tespitinde dikkate
al›nacak tutar (20.000 - 2.000)
- Hesaplanan ÖTV (18.000 x % 37)
- KDV matrah› (17.000 + 6.660)
- KDV (23.660 x % 18)
- Toplam sat›fl bedeli

17.000,00 TL
3.000,00 TL
2.000,00 TL
18.000,00 TL
6.660,00 TL
23.660,00 TL
4.258,80 TL
27.918,80 TL

6.6.2 (I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar›n (I) say›l›
listeye dahil olmayan mallar›n imalinde kullan›lmas›nda vergi
tutar›
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 8/1. maddesinde, Kanun'a ekli
(I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar›n, (I) say›l› listeye dahil
olmayan mallar›n imalinde kullan›lmak üzere mükellefler
taraf›ndan tesliminde, tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar
Kurulu taraf›ndan belirlenecek k›sm›n›n teminat al›nmak suretiyle
tecil edilece¤i hükmü yer almaktad›r.
6.6.3 ‹hraç edilecek elektrik üretiminde kullan›lacak fuel oilde
vergi oran›
26.06.2006 tarih ve 2006/10798 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n
1. maddesinde 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 2008/13672 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile de¤ifliklik
yap›lm›flt›r.
Buna göre Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) say›l› listenin
(A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19,
2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11,
2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 GT‹P
numaral› mallar›n (fuel oil), ihraç edilecek elektrik üretiminde
kullan›lmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutar› s›f›ra
indirilmifltir.

6.7 Vergilendirme dönemi ve beyan
Kanun'un 14. maddesinde, mal gruplar› itibar›yla farkl›
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vergilendirme dönemleri tespit edilmifltir. Buna göre (I) say›l›
listede yer alan mallar›n teslimlerinde vergilendirme dönemi,
her ay›n ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluflan ikinci
dönemlerden oluflmaktad›r. (III) ve (IV) say›l› listelerdeki mallar
ile (II) say›l› listede yer alan mallardan kay›t ve tescile tabi
olmayanlar›n tesliminde vergilendirme dönemi, faaliyette
bulunulan takvim y›l›n›n birer ayl›k dönemleri olarak belirlenmifltir.
(II) say›l› listedeki kay›t ve tescile tabi tafl›tlarda ise vergilendirme
dönemi söz konusu olmay›p, ilk iktisap ile ilgili ifllemlerin
tamamlanmas›ndan önce verginin beyan› ve ödenmesi
gerekmektedir.
ÖTV mükelleflerin yaz›l› beyanlar› üzerine tarh olunur. (II) say›l›
listedeki kay›t ve tescile tabi olan mallar›n mükellefleri hariç
olmak üzere ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde
vergiye tabi ifllemleri bulunmasa dahi bu dönemle ilgili olarak
beyanname vermek zorundad›rlar. Ancak müzayede suretiyle
sat›fl yapanlar ile kendisine Kanun'un 4. maddesi uyar›nca vergi
sorumlulu¤u yüklenen kimselerin, vergiye tabi ifllemlerin
bulunmad›¤› vergilendirme dönemlerine iliflkin olarak beyanname
verme zorunluluklar› yoktur.
Mal›n ithalinde ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanarak gümrük
mevzuat›na göre kabul edilen beyanname veya di¤er belgeler
üzerine imza al›nmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine
veya gümrük müflavirine tebli¤ edilir. Bu vergi ithalat vergileri
ile ayn› zamanda ödenir.
Kanun'a ekli (I) say›l› listedeki mallara ait (1) numaral› ÖTV
beyannamesi, vergilendirme dönemini izleyen 10. günü akflam›na
kadar; (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi
olmayanlara ait (2B) numaral›, (III) say›l› listedeki mallara ait (3)
numaral› ve (IV) say›l› listedeki mallara ait (4) numaral› ÖTV
beyannameleri ise vergilendirme dönemini izleyen ay›n 15. günü
akflam›na kadar, KDV yönünden ba¤l› bulunulan vergi dairesine
verilir.
(II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tabi olanlar›n ilk
iktisab›nda düzenlenecek (2A) numaral› ÖTV beyannamesi, ilk
iktisaptan önce, bu ifllemlerin yap›ld›¤› yerde tek vergi dairesi
varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu
tafl›tlar vergisi ile görevli vergi dairesine verilir. Bu mallar için
ilk iktisap iflleminden sonra vade fark› uygulanmas› halinde, vade
fark› üzerinden hesaplanacak vergi, ilk iktisaptaki beyannameye
at›fta bulunularak, bu beyanname bilgilerine göre düzenlenecek
beyanname ile ayn› vergi dairesine beyan edilecek ve ödenecektir.
Vade fark› için düzenlenen beyannamede matrah olarak tahakkuk
ettirilen vade fark›n›n yaz›laca¤› tabiidir.
Öte yandan, ÖTV Kanunu'nun 14. maddesinin 5 numaral› f›kras›n›n
Maliye Bakanl›¤›na verdi¤i yetkiye dayan›larak, sürekli ÖTV
mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayan kifli veya kurumlar›n
müzayede suretiyle yapt›klar› sat›fllardan do¤an vergiyi, sat›fl
bedelini tahsil ettikleri gün mesai saati bitimine kadar beyan
etmeleri ve vergiyi de bu süre içinde ödemeleri uygun
görülmüfltür. Ayr›ca, Tasfiye ‹flleri Döner Sermaye ‹flletmeleri
Genel Müdürlü¤ü'nün (II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile
tabi olanlar› Gümrük Kanunu'nun 177 ila 180. maddeleri uyar›nca
sat›fl›ndan do¤an verginin, takvim y›l›n›n birer ayl›k dönemleri
itibar›yla, takip eden ay›n 15. günü akflam›na kadar ifllemlerin
yap›ld›¤› yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden
fazla vergi dairesi varsa motorlu tafl›tlar vergisi ile görevli vergi
dairesine (2B) numaral› ÖTV beyannamesi ile beyan etmesi ve
vergiyi de bu süre içinde ödemesi uygun görülmüfltür. An›lan
kurulufl, bu kapsamda sat›fl›n› yapt›¤› her bir motorlu tafl›t arac›
için “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenleyerek al›c›ya verecektir. Tafl›t
arac›n›n kay›t ve tescilinde bu belgeye göre ifllem yap›lacak,
ayr›ca vergi dairesince düzenlenmifl “ÖTV Ödeme Belgesi”
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aran›lmayacakt›r. Düzenlenen ÖTV ödeme belgelerinin birer
örne¤i, ilgili döneme ait (2B) numaral› beyanname ile birlikte
vergi dairesine verilecektir.
Özel tüketim vergisi beyannamelerinin (2/a beyannamesi hariç),
elektronik ortamda gönderilmesi mecburidir.
Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanarak, 30 Haziran 2007 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanan (1) s›ra numaral› Mali Tatil Uygulamas›
Hakk›nda Genel Tebli¤'de, ilgili Kanunla verilen yetki kullan›larak,
özel tüketim vergisine iliflkin olarak verilmesi gereken
beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil
uygulamas› kapsam› d›fl›nda tutulmas›na karar verilmifltir. Daha
aç›k bir ifadeyle, ÖTV beyannamelerinin verilme sürelerinde ve
ödeme tarihlerinde mali tatil uygulamas› dolay›s›yla herhangi
bir uzatma söz konusu olmayacakt›r.

6.8 ÖTV'nin fatura ve benzeri belgelerde
gösterilmesi
ÖTV Kanunu'nun 15. maddesi hükmü uyar›nca, vergiye tabi
ifllemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde
ayr›ca gösterilecektir. Örne¤in vergisiz sat›fl fiyat› 260,00 TL
ve % 6,7 oran›nda ÖTV'ye tabi olan bir mal›n faturas› afla¤›daki
flekilde düzenlenecektir.
Sat›fl bedeli
ÖTV (% 6,7)
Toplam
KDV (% 18)
Genel toplam

260,00 TL
17,42 TL
277,42 TL
49,94 TL
327,36 TL

Öte yandan 22 seri numaral› Katma De¤er Vergisi Genel
Tebli¤i'nde, perakende mal sat›fl› yapanlar ile hizmet ifa edenlerin
mal sat›fllar›na ve hizmetlerine ait etiket ve listelerdeki fiyatlar›n
KDV dahil tek tutar olarak ifade edilece¤i, yap›lan teslim veya
hizmetler için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda KDV'nin
ayr›ca gösterilmeyip, bedelin KDV dahil tek tutar olarak ifade
edilece¤i, belgede “KDV dahildir” ibareli flerh bulunaca¤›
belirtilmifltir.
Ancak ÖTV uygulanmam›fl olan mallar›n perakende tesliminin
söz konusu oldu¤u hallerde, mükellefçe düzenlenen fatura veya
benzeri vesikalarda ÖTV'nin ve KDV'nin ayr›ca gösterilmesi
uygun görülmüfltür.
Di¤er taraftan ÖTV kapsam›na giren mallar›n ÖTV uygulanmadan
önce müzayede suretiyle sat›fllar›nda düzenlenecek olan
belgelerde de ÖTV'nin ayr›ca gösterilece¤i tabiidir.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin 1. f›kras›nda,
vergiye tabi bir ifllem söz konusu olmad›¤› veya ÖTV'yi fatura
veya benzeri belgelerde göstermeye hakk› olmad›¤› halde,
düzenledi¤i belgelerde ÖTV'yi gösterenlerin söz konusu vergiyi
beyan ve ödemekle mükellef olduklar› hükmü yer almaktad›r.
Maddenin devam›nda ise bu hükmün borçlu olduklar› vergi
tutar›ndan daha yüksek bir tutar› gösteren mükellefler için de
geçerli oldu¤u belirtilmektedir.
(II) say›l› listedeki mallardan kay›t ve tescile tâbi olanlar›n, veraset
yoluyla intikaller hariç ilk iktisab›nda istisna uygulanan mallar›n
istisnadan yararlananlar d›fl›ndakilerce iktisab›nda, ilk iktisab›ndaki
matrah esas al›narak ad›na kay›t ve tescil ifllemi yap›landan,
kay›t ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte
özel tüketim vergisi al›n›r.
13 seri nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i'nde, mal
ve hizmet teslimlerine iliflkin olarak düzenlenecek fatura ve
fatura yerine geçen belgelerde ayn› orana tabi birden fazla mal
veya hizmet bedeli gösterildi¤inde KDV'nin ayn› orana tabi mal
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ve hizmetlerin matrah toplamlar› dikkate al›narak hesaplanaca¤›;
farkl› orana tabi mal ve hizmetlerin ayn› faturada gösterilmesi
halinde ise KDV'nin her bir oran›n matrah toplam› dikkate al›narak
hesaplanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Ancak ÖTV kapsam›na giren mallar için düzenlenen fatura veya
fatura yerine geçen belgelerde KDV uygulamas›ndan farkl› olarak
her bir mal için ayr› ayr› ÖTV hesaplanmas› gerekmektedir.

6.9 Özel tüketim vergisinde istisnalar
Özel tüketim vergisine iliflkin istisna ve muafiyetler ÖTV Kanunu
ile ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmifl olup, bahsi geçen
istisna ve muafiyetler ancak ÖTV Kanunu'na hüküm eklenmek
veya ÖTV Kanunu'nda de¤ifliklik yap›lmak suretiyle
düzenlenmektedir. Dolay›s›yla di¤er Kanunlarda yer alan istisna
ve muafiyet hükümleri özel tüketim vergisi bak›m›ndan
geçersizdir. Uluslararas› anlaflma hükümleri sakl›d›r.
6.9.1 Mal ihrac›
ÖTV kapsam›na giren mallar›n ihracat teslimleri, Kanun'un 5.
maddesinin 1 numaral› f›kras›n›n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
flartlar dahilinde vergiden istisna edilmifltir.
ÖTV Kanunu'na ekli (II) say›l› listedeki kay›t ve tescile tabi olan
araçlardan Türkiye'de kay›t ve tescil edilmemifl olanlar›n ihrac›
halinde Türkiye'de ilk iktisap söz konusu olmayaca¤›ndan, bu
araçlar›n ihrac› ÖTV'nin konusuna girmemekte ve dolay›s›yla
ÖTV do¤mamaktad›r. Bu nedenle ihraç edilen araçlar için
beyanname verilmeyecektir.
6.9.1.1 ÖTV mükelleflerinin ihracat teslimleri
Yurt d›fl›ndaki müflterilere teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti
gümrük bölgesinden ç›kan mallar ÖTV'den istisna edilmifltir. Bu
maddenin uygulanmas›nda yurt d›fl›ndaki müflteri tabiri;
ikametgah›, iflyeri, kanuni ve ifl merkezleri yurt d›fl›nda olan
al›c›lar ile yurt içinde bulunan bir iflletmenin yurt d›fl›nda faaliyet
gösteren flubelerini ifade etmektedir.
ÖTV kapsam›na giren mallar› imal veya infla edenler, sözü edilen
mallar› yurt d›fl›ndaki büro, temsilcilik, acente veya benzeri
kurulufllar›na buralarda kullan›lmak veya sat›lmak üzere tesliminde
de ihracat istisnas›ndan yararlanacakt›r. Yabanc› bayrakl›
gemilere, yabanc› hava yolu firmalar›n›n hava tafl›ma araçlar›na
ve uluslararas› sefer yapan yerli deniz ve hava tafl›ma araçlar›na
yap›lan teslimler de ihracat teslimi olarak de¤erlendirilecektir.
‹hraç edilmeden önce yurt d›fl›ndaki al›c› ad›na hareket eden
Türkiye'deki kifli ya da kurulufllara veya bizzat al›c›ya ifllenmek
ya da herhangi bir flekilde de¤erlendirilmek üzere Türkiye'de
teslim edilen mallar için ihracat istisnas› uygulanmas› mümkün
de¤ildir.
Yukar›daki flartlara uygun olarak yap›lacak ihracat teslimlerine
iliflkin düzenlenecek faturada ÖTV hesaplanmayacakt›r. Ancak
ihraç konusu mallar›n yurt d›fl›na ç›kt›¤›, gümrük beyannamesinin
asl› veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da Yeminli Mali Müflavir
taraf›ndan onayl› örne¤i, ihracat›n gerçekleflti¤i dönemdeki ÖTV
beyannamesine eklenmek suretiyle tevsik edilecektir. ‹hraç edilen
mallarla ilgili olarak KDV istisnas› nedeniyle gümrük
beyannamesinin KDV beyannamesine eklenmifl olmas› halinde,
ÖTV beyan› için mükelleften ayr›ca gümrük beyannamesi
istenilmeyecek, vergi dairesine ibraz edilen bu beyannamenin
flef ve müdür yard›mc›s› taraf›ndan onayl› fotokopileri
kullan›lacakt›r.

6.9.1.2 ÖTV ödenerek sat›n al›nan mallar›n ihrac›
ÖTV Kanunu'nun 5. maddesinin 2 numaral› f›kras›nda, ihraç
edilen mallara ait al›fl faturalar› veya benzeri belgelerde gösterilen
ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatç›ya iade edilmesine iliflkin usul
ve esaslar›n belirlenmesi konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki
verilmifltir. Bu hükme göre, ÖTV uygulanan mallar›n ihraç edilmesi
halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden sat›n
al›nan mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan
sonraki sat›c›lardan al›nan mallar›n ihraç edilmesi halinde, al›fl
belgelerinde görünmeyen ve mal›n fiyat›na dahil edilmifl olan
ÖTV iade edilmeyecektir.
Ayn› flekilde ÖTV ödenerek ithal edilen mallar›n ithalatç›s›
taraf›ndan ihraç edilmesi halinde, gümrü¤e ödenen ÖTV ithalatç›ihracatç›ya iade edilebilecek, ÖTV'yi gümrü¤e ödeyen ithalatç›dan
sat›n al›nan mallar›n ihraç edilmesi halinde ise ÖTV'nin iadesi
söz konusu olmayacakt›r.
‹hraç edilen mallara ait ÖTV'nin iadesinin talep edilmesi halinde,
afla¤›daki belgelerin ihracatç›n›n KDV yönünden ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine ibraz› gerekmektedir.
a. ‹hracatç› ad›na düzenlenen ve üzerinde ÖTV'nin gösterildi¤i
fatura veya benzeri belge, ihraç edilen mallar›n ithal edilmifl
olmas› halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi
ve verginin ödendi¤ini gösteren gümrük makbuzu,
b. ‹hraç edilen mala ait gümrük beyannamesi,
c. ‹hraç edilen mala iliflkin yurt d›fl›ndaki müflteri ad›na düzenlenen
fatura.
‹lgili belgelerin as›llar› veya gümrük beyannamesi ile gümrük
makbuzlar›n›n ilgili gümrük idaresi noter ya da Yeminli Mali
Müflavir taraf›ndan tasdikli örne¤i, di¤er belgelerin ise asl›n›n
ayn› oldu¤una dair bir flerh verilerek kafle tatbiki ve imzalanmas›
suretiyle firma yetkililerince onayl› fotokopisi vergi dairesine
ibraz edilecektir. Bu belgelerin vergi dairesine ibraz› üzerine,
ilgili vergi dairesince ihraç edilen mala ait ÖTV'nin, mükellefi
taraf›ndan ba¤l› oldu¤u vergi dairesine (ithalatta gümrük
idaresine) ödendi¤inin teyidi al›nacakt›r. Bu tespitten sonra ihraç
edilen mallara ait ÖTV, ihracat istisnas›ndan do¤an KDV iadeleri
ile ilgili 84 Seri numaral› Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inin
(I) bölümünde belirlenen genel esaslar çerçevesinde nakden
veya mahsuben iade edilecektir. ‹hraç edilen mallarla ilgili olarak
ÖTV'nin yan› s›ra nakden veya mahsuben KDV iadesi de talep
edilmesi halinde, yukar›da belirtilen belgelerden KDV iadesi için
ibraz edilmifl olanlar mükelleften ayr›ca istenilmeyecek, vergi
dairesine ibraz edilen belgelerin flef ve müdür yard›mc›s›
taraf›ndan onayl› fotokopileri kullan›lacakt›r.
6.9.2 Diplomatik istisna
ÖTV Kanunu'nun 6. maddesi ile Kanun'a ekli (I), (II) ve (III) say›l›
listelerde yer alan mallar›n, karfl›l›kl› olmak kayd›yla yabanc›
devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine,
konsolosluklar›na, uluslararas› anlaflmalarla vergi muafiyeti
tan›nan uluslararas› kurulufllara ve bu kurulufllar›n diplomatik
haklara sahip mensuplar›na kendi ihtiyaçlar› için teslimi ve bunlar
taraf›ndan ithali veya ilk iktisab› ÖTV'den istisna edilmifltir.
6.9.3 Di¤er istisnalar
6.9.3.1 (I) say›l› listeye iliflkin istisnalar
6.9.3.1.1 Askeri amaçl› istisna
ÖTV Kanunu'nun 7. maddesinin 1 numaral› f›kras›n›n (a) bendi
ile (I) say›l› listede yer alan mallar›n Milli Savunma Bakanl›¤›,
Jandarma Genel Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ve Milli
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‹stihbarat Teflkilat› Müsteflarl›¤›n›n ihtiyac› için bu kurulufllara
veya bunlar›n gerek göstermeleri üzerine ve ifllemlerin bunlar
ad›na yap›lmas› kofluluyla akaryak›t ikmalini yapanlara teslimi
ÖTV'den istisna edilmifltir.
Bu hüküm uyar›nca, ÖTV mükellefleri ile akaryak›t da¤›t›m ve
pazarlama kurulufllar›, an›lan kurumlar›n istisna kapsam›nda
sat›n almak istedikleri mallar›n cinsi ve miktar›n›n belirtildi¤i
yaz›s› üzerine bu kurumlara veya bunlar›n akaryak›t ikmalini
yapan kurulufllara yapaca¤› teslimlerde ÖTV
hesaplamayacaklard›r. Akaryak›t da¤›t›m ve pazarlama
kurulufllar›n›n rafineriden ald›¤› mallar› istisnadan yararlanan
kuruma tesliminde ise teslim tarihinde geçerli olan ÖTV tutar›
teslim bedeline dahil edilmeyecektir. Akaryak›t da¤›t›m ve
pazarlama kurulufllar›n›n bu suretle yapt›¤› teslimlere iliflkin
tahsil etmedi¤i ÖTV tutar›, rafinerilerden ald›¤› mallar için
hesaplanacak ÖTV tutar›ndan mahsup edilecektir. Mahsup için,
istisnadan yararlanan kurumun verdi¤i yaz›n›n, asl›n›n ayn›
oldu¤u akaryak›t da¤›t›m ve pazarlama kuruluflunca kafle tatbik
edilip imzalanmak suretiyle onaylanm›fl fotokopilerinin rafineriye
verilmesi flartt›r. ÖTV mükellefleri bu kapsamda istisna
uygulad›klar› dönem beyannamesine, yukar›da bahsi geçen
yaz›lar›n fotokopileri ile söz konusu teslimlere ait faturalardaki
bilgileri gösteren ve iflletme yetkililerince imzalanarak ve kafle
tatbik edilerek onaylanan listeyi ekleyeceklerdir.
6.9.3.1.2 Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde istisna
(I) say›l› listede yer alan mallar›n, Petrol Kanunu hükümlerine
göre petrol arama ve istihsal faaliyetinde bulunan kurulufllara
teslimi, Kanun'un 7. maddesinin 1 numaral› f›kras›n›n (b) bendi
ile ÖTV'den istisna edilmifltir. Bu istisna; (I) say›l› listedeki mallar›n
mükellefleri veya akaryak›t da¤›t›m ve pazarlama kurulufllar›
taraf›ndan Kanun'da belirtilen; bir petrol hakk› sahibine ya da
onun ad›na hareket eden temsilcisi veya Petrol ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü'nce kabul edilmifl müteahhidine yap›lacak teslimlerde
uygulanacakt›r. ‹stisna uygulanacak olan ürünlerin bu kifli veya
kurulufllar taraf›ndan münhas›ran petrol arama ve istihsal
faaliyetlerinde kullan›lmas› gerekmektedir. ‹stisnadan
yararlanmak isteyenler, sat›n almak istedikleri ürünlere iliflkin
listeyi bir yaz› ekinde Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü'ne vererek
onaylanmas›n› talep edeceklerdir. Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü,
sat›n al›nmak istenen mallar›n petrol arama ve istihsal faaliyetinde
kullan›lacak ürünler olup olmad›¤›n› kontrol ederek bu listeyi
onaylayacakt›r. Onayl› listenin asl› veya noter onayl› bir örne¤i
ÖTV mükelleflerine verilmek suretiyle sat›n al›nacak ürünler için
ÖTV hesaplanmamas› veya akaryak›t da¤›t›m ve pazarlama
kurulufllar›na verilmek suretiyle ÖTV tutar›n›n teslim bedelinden
indirilmesi sa¤lanacakt›r. ÖTV mükellefleri, istisnadan
yararlananlara veya onlara bu kapsamda mal teslim eden
akaryak›t da¤›t›m ve pazarlama kurulufllar›na onayl› listede yer
alan mallar› tesliminde ÖTV hesaplamayacak, sözü edilen onayl›
listenin bir fotokopisini, teslimin yap›ld›¤› döneme ait
beyannameye ekleyecek ve bu listeleri 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu'nun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak
saklayacaklard›r.
6.9.3.1.3 Baz› bedelsiz teslimlerde istisna
4458 say›l› Gümrük Kanunu uyar›nca tasfiyelik hale gelenlerinin
tabiî afetler, bulafl›c› hastal›klar ve benzeri ola¤anüstü durumlarda
genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere,
köylere ve bunlar›n teflkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi
vergiden istisnad›r.
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6.9.3.1.4 Motorin ve fuel oil teslimlerinde istisna
a. Yurtd›fl›na ç›kar›lacak eflyay› tafl›yan kamyonlara motorin
teslimine iliflkin istisna
4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na 27.04.2006 tarihli
ve 5493 Say›l› Kanun'la eklenen 7/A maddesi ile Özel Tüketim
Vergisi Kanunu'na ekli (I) say›l› listenin (A) cetvelinde yer alan;
2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve
2710.19.49.00.11 GT‹P numaral› motorinlerin, Rekabetin Korunmas›
Hakk›nda Kanun ile Petrol Piyasas› Kanunu hükümleri
çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen s›n›r kap›lar›nda,
4458 say›l› Gümrük Kanunu'nun ihracat rejimi kapsam›nda
yurtd›fl›na ç›kar›lacak eflyay› tafl›yan kamyon, çekici ve so¤utucu
ünitesine sahip yar› römorklar›n depolar›na (araçlar›n ve so¤utucu
ünitelerin standart yak›t deposu miktarlar›n› aflmamak kayd›yla)
yaln›zca yurt d›fl›na ç›k›fllarda teslimi özel tüketim vergisinden
istisna edilmifltir.
Ayr›ca, bu maddede düzenlenen istisnaya iliflkin usul ve esaslar›
belirleme, istisnay› bu maddeye göre ifllem yapanlara verginin
iadesi yöntemi ile uygulama konusunda Maliye Bakanl›¤›na yetki
verilmifltir. Kanun'un 7/A maddesine iliflkin olarak yay›mlanan
26.06.2006 tarih ve 2006/10784 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n
1. maddesi ile söz konusu istisnan›n; Ambarl›, Gürbulak, Çanakkale
Kepez, Çeflme, Pendik, ‹psala, Tekirda¤, Kap›kule ve Hamzabeyli
s›n›r kap›lar›ndaki gümrüklü sahalarda uygulanaca¤› belirtilmifltir.
4 Kas›m 2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 16 seri numaral›
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli¤i ile standart yak›t deposunun
tan›m› de¤ifltirilmifltir. Ancak 22 Kas›m 2008 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanan 17 seri numaral› Özel Tüketim Vergisi
Genel Tebli¤i ile 16 seri numaral› ÖTV Genel Tebli¤i, 22 Kas›m
2008 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Buna göre, 22 Kas›m 2008 tarihinden itibaren “standart yak›t
deposu” 11 seri numaral› ÖTV Genel Tebli¤inin “Tan›mlar” bafll›kl›
1. bölümünde yer ald›¤› flekliyle, yani 16 seri numaral› ÖTV genel
tebli¤i ile de¤ifltirilmeden önceki haliyle dikkate al›nacakt›r.
11 seri numaral› ÖTV Genel Tebli¤i'nde standart yak›t deposu;
4458 say›l› Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinin 9 numaral›
f›kras›n›n (c) bendi hükmü kapsam›nda gümrük vergisi istisnas›
uygulanan standart depolar olarak tan›mlanmaktad›r.
b. Elektrik üretiminde kullan›lan motorin ve fuel oil teslimine
iliflkin istisna
5784 say›l› “Elektrik Piyasas› Kanunu ve Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”un 10. maddesiyle Özel Tüketim
Vergisi Kanunu'na geçici 5. madde eklenmifltir.
Söz konusu hüküm uyar›nca, 31.12.2012 tarihine kadar;
Kanun'a ekli (I) say›l› listenin (A) cetvelinde yer alan fuel oillerin
(2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11,
2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19,
2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 GT‹P numaral› mallar)
Birincil yak›t› do¤algaz ve ikincil yak›t› akaryak›t olan santrallere
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› talimat› veya onay› ile
Kanun'a ekli (I) say›l› listenin (A) cetvelinde yer alan motorinlerin
(2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11,
2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 GT‹P numaral› mallar)
yaln›zca elektrik üretiminde kullan›lmak üzere teslimi özel tüketim
vergisinden istisna edilmifltir.
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15 seri numaral› Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli¤i'nde bu istisna
uygulamas›na iliflkin aç›klamalar yer almaktad›r. Tebli¤de istisna
kapsam›nda yaln›zca elektrik üretiminde kullan›lmak üzere fuel
oil sat›n alacak olan üreticiler taraf›ndan “‹stisna kapsam›nda
fuel oil sat›n alma izin belgesi” al›nmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
Bu belge ilgili vergi dairesi taraf›ndan verilecektir.
Tebli¤de, elektrik arz güvenli¤inin sa¤lanmas› amac›yla birincil
yak›t› do¤algaz ve ikincil yak›t› motorin olan santrallere Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› talimat› veya onay› ile “‹stisna
kapsam›nda motorin sat›n alma izin belgesi”nin verilece¤i
belirtilmektedir.
‹stisna kapsam›ndaki fuel oil ve motorini yaln›zca, ÖTV
mükellefiyetinin bulundu¤u yer vergi dairesinden al›nan ve
geçerlilik süresi dolmam›fl olan “Da¤›t›m ‹zin Belgesi”ni haiz
da¤›t›c›lar teslim edebileceklerdir.
6.9.3.2 (II) say›l› listeye iliflkin istisnalar
6.9.3.2.1 Malul ve engellilere mahsus tafl›t araçlar› istisnas›
Kanun'un 7. maddesinin 2 numaral› f›kras› ile (II) say›l› listedeki
kay›t ve tescile tabi mallardan,
a. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aflanlar hariç), 87.04
(motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aflanlar hariç) ve 87.11 GT‹P
numaralar›nda yer alanlar›n, sakatl›k derecesi % 90 veya daha
fazla olan malul ve engelliler taraf›ndan,
b. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aflanlar hariç), 87.04
(motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aflanlar hariç) ve 87.11 GT‹P
numaralar›nda yer alanlar›n, bizzat kullanma amac›yla
sakatl›¤›na uygun hareket ettirici özel tertibat yapt›ran malul
ve engelliler taraf›ndan,
c. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü aflanlar hariç), 87.04
(motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aflanlar hariç) ve 87.11 GT‹P
numaralar›nda yer alanlar›n, yukar›da belirtilen malul ve
engelliler taraf›ndan ilk iktisab›ndan sonra deprem, heyelan,
sel, yang›n veya kaza sonucu kullan›lamaz hale gelmesi
nedeniyle hurdaya ç›kar›lmas›nda, bu GT‹P numaralar›nda yer
alan mallar› hurdaya ç›karan malul ve engelliler taraf›ndan,
5 y›lda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisab› vergiden istisna
edilmifltir.
6.9.3.2.2 Türk Hava Kurumu'nun al›mlar›nda istisna
Kanun'un 7. maddesinin 3 numaral› f›kras›na göre, (II) say›l›
listede yer alan uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu
taraf›ndan ilk iktisab› ÖTV'den müstesnad›r. ‹stisna kapsam›nda
bu araçlar› an›lan Kuruma teslim edecek kifli veya kurulufllar ile
ithalat› gerçeklefltirecek gümrük idaresi ÖTV uygulamaks›z›n
ifllem yapacakt›r.
6.9.3.3 (IV) say›l› listeye iliflkin istisnalar
6.9.3.3.1 Güvenlik kurulufllar›n›n silah al›mlar›na iliflkin istisna
(IV) say›l› listede yer alan mallardan revolverler ve tabancalar
ile ateflli ve sürgülü di¤er silahlar›n, tüfeklerin, di¤er cihazlar ve
benzerlerinin; Milli Savunma Bakanl›¤›, Jandarma Genel
Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤›, Milli ‹stihbarat Teflkilat›,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlü¤ü'ne teslimi veya bu kurulufllar taraf›ndan ithali, ÖTV
Kanunu'nun 7. maddesinin 4 numaral› f›kras› ile vergiden istisna
edilmifltir.
6.9.3.3.2 Kamu kurumlar›na bedelsiz teslimlerde istisna
Kanun'un 7. maddesinin 5 numaral› f›kras› ile (IV) say›l› listede
yer alan mallar›n; genel ve katma bütçeli dairelere, il özel

idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunlar›n teflkil ettikleri
birliklere bedelsiz olarak teslimi ile bu kurulufllar taraf›ndan
bedelsiz olarak ithali ÖTV'den istisna edilmifltir.
‹stisna uygulamas›nda, sözü edilen mallar›n bu maddede say›lan
kurumlara bedelsiz olarak teslimi veya bu kurumlar taraf›ndan
bedelsiz olarak ithali esast›r. Sözü edilen mallar için emsal
bedelinin alt›nda olsa dahi nakdi veya ayni herhangi bir bedel
ödenmesi halinde ÖTV istisnas› geçerli olmayacakt›r.

a. Tecil-terkin uygulamas›ndan "sanayi sicil belgesi"ni haiz
imalatç›lar yararlanacakt›r. Bu uygulamadan yararlanmak
isteyen imalatç›lar, (I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar›
ithalatç›lardan veya rafineriler dahil imalatç›lardan al›m›nda,
1 seri no'lu ÖTV Genel Tebli¤i'nin ekinde bir örne¤i bulunan
"Talep ve Taahhütname" ile birlikte sanayi sicil belgesinin
noter veya Yeminli Mali Müflavir taraf›ndan onaylanm›fl bir
örne¤ini ÖTV mükellefine vereceklerdir.

6.9.4 ‹thalat istisnalar›
ÖTV Kanunu'nun 7. maddesinin 6 numaral› f›kras›nda, Gümrük
Kanunu'nun 167. maddesi ile [5 numaral› f›kras›n›n (a) bendi ile
7 numaral› f›kras› hariç olmak üzere] geçici ithalat, hariçte iflleme
rejimleri ve geri gelen eflyaya iliflkin hükümler kapsam›nda
gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan mallar›n ithali
ÖTV'den de istisna edilmifltir.

b. ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için,
Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullan›lmas›na iliflkin
olarak belirledi¤i tutara göre ÖTV hesaplayarak
beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan edecektir. Beyan
edilen verginin Bakanlar Kurulu Karar›'na göre tecil edilmesi
öngörülen k›sm›; bu tutar ile 12 ayl›k gecikme faizi tutar› toplam›
kadar teminat verilmesi üzerine tecil edilecek, kalan k›sm›
tahsil edilecektir. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel
idareleri ve sermayesinin % 51'i veya daha fazlas› bunlara ait
olan kurulufllar ile özellefltirme kapsam ve program›na al›nm›fl
olup hisselerinin yar›s›ndan fazlas› kamuya ait olan kurulufllar›n
bu kapsamda yapt›klar› mal teslimlerinde veya mal al›fllar›nda
teminat aranmayacakt›r.

Ayn› maddenin 7 numaral› f›kras› gere¤ince, Gümrük Kanunu'nun
transit, gümrük antrepo, dahilde iflleme, gümrük kontrolü alt›nda
iflleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve
geçici depolama yerleri hükümlerinin uyguland›¤› mallar ÖTV
istisnas›ndan yararlanacakt›r. (I) say›l› listedeki mallar›n ithali
verginin konusuna girmemekte olup, dahilde iflleme rejimi
kapsam›nda ÖTV istisnas› yaln›zca (II), (III) ve (IV) say›l› listelerde
yer alan mallar›n ithal edilmesi durumunda uygulanacakt›r.

6.10 Özel tüketim vergisinin tecil-terkini
ÖTV Kanunu'nda iki farkl› tecil-terkin uygulamas› öngörülmüfltür.
Bunlardan biri, (I) say›l› listenin (B) cetvelinde yer alan mallar›n
ayn› liste d›fl›ndaki mallar›n üretiminde kullan›lmas› di¤eri ise
ihraç kay›tl› teslimlerdir.
6.10.1 (I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallara ait verginin
tecili ve terkini
Kanun'un 8. maddesinin 1 numaral› f›kras› ile Kanun'a ekli (I)
say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar›n (I) say›l› listedeki mallar
d›fl›ndaki mallar›n imalinde kullan›lacak olmas› halinde (sonradan
dam›tma veya benzeri yöntemlerle ayr›flt›r›lm›fl olmas› ifllemi
dahil, söz konusu mallar›n temizlik, test, ya¤lama ve benzeri
amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yard›mc›
madde veya sarf malzemesi olarak kullan›lmas› hariç), ödenmesi
gereken ÖTV'den Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen tutar›n
tecil edilmesi, vergisi tecil edilen mallar›n tecil tarihini takip eden
ay bafl›ndan itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullan›ld›¤›n›n tespiti
üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüfltür. Buna
göre sözü edilen mallar›n (I) say›l› listenin (A) veya (B) cetvelindeki
mallar›n imalinde kullan›lmas› veya bu ürünlere kar›flt›r›lmas›
halinde tecil-terkin uygulanmas› söz konusu de¤ildir.
Di¤er taraftan Maliye Bakanl›¤›n›n 03.04.2007 tarih ve ÖTV1/2007-1 say›l› sirkülerinde sanayi sicil belgesi sahibi imalatç›lar›n,
fason imalat fleklinde verdikleri hizmetler için, Kanun'un 8/1.
maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamas› kapsam›nda 1. Seri
No.lu ÖTV Genel Tebli¤inde belirtilen di¤er usul ve esaslara
uymak kayd›yla mal sat›n alabilece¤i veya ithal edebilecekleri
hüküm alt›na al›nm›flt›r. Ayn› zamanda Tebli¤de belirtilen di¤er
usul ve esaslara uymak flart›yla, tecil-terkin uygulamas›
kapsam›nda kendi imalatlar›nda kullanmak üzere mal sat›n alan
veya ithal eden sanayi sicil belgesi sahibi imalatç›lar, imalat›
fason olarak yapt›rmalar› halinde de ÖTV Kanunu'nun 8/1.
maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamas›ndan
yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, son iki takvim y›l›nda düzenlenen vergi inceleme
veya Yeminli Mali Müflavir üretim raporlar›nda tecil-terkin
uygulamas› kapsam›nda kullan›ld›¤› belirtilen mal miktarlar› esas
al›nmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile s›n›rl› olmak
üzere, yukar›da belirlendi¤i flekilde hesaplanan teminat tutar›n›n
% 5'i kadar teminat verilmek suretiyle tecil ifllemi
yapt›r›labilecektir. ‹ndirimli teminattan yararlananlara bu
kapsamda mal teslim eden mükelleflerin, teslim ettikleri mal
miktar› için % 5 oran›nda teminat verilmek suretiyle tecil ifllemi
gerçeklefltirilecektir. (I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar›, (I)
say›l› listede yer almayan mallar›n üretiminde kulland›¤›n› tevsik
edemeyen imalatç›lara tecil-terkin uygulamas› kapsam›nda
yap›lan mal teslimlerinde % 5 oran›nda indirimli teminat
uygulamas›ndan yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.
‹malatç›lar, indirimli teminattan yararlanabilmek amac›yla bir
dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu raporlar›n birer örnekleri
ile ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine baflvuracaklard›r. Bu
baflvuru üzerine, vergi dairesi ÖTV mükellefi sat›c›lar›n vergi
dairelerinden söz konusu raporlar uyar›nca tecil-terkin uygulamas›
kapsam›nda gerçekleflen kullan›m miktarlar›na dair teyit alarak,
imalatç›lar›n indirimli teminattan yararlanabilecekleri azami
miktar› bu raporlara istinaden hesaplayacak ve 1 seri no'lu ÖTV
Genel Tebli¤i'nin ekinde bir örne¤i bulunan "Tecil-Terkin
Kapsam›nda %5 Oran›ndaki ‹ndirimli Teminattan Yararlananlara
‹liflkin Bilgi Formu"nu düzenleyerek imalatç›lara verecektir.
‹malatç›lar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek ifllem
yapt›rmak suretiyle indirimli teminattan yararlanabileceklerdir.
Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi s›ras›nda teslim
yap›lan miktarla s›n›rl› olmak üzere, ÖTV mükelleflerince
doldurulup kafle tatbik edilerek imzalanacakt›r. Bu flekilde kay›t
düflülen belgenin imalatç› taraf›ndan kafle ve imza ile onaylanm›fl
bir nüshas› ÖTV mükellefine verilecektir.

ÖTV Kanunu'nun 10. maddesinin 2 numaral› f›kras›n›n Maliye
Bakanl›¤›na verdi¤i yetki uyar›nca, tecil-terkin uygulamas›n›n
afla¤›daki esaslara göre yap›lmas› uygun görülmüfltür.

Di¤er taraftan, indirimli teminattan yararlanabilecek olan
imalatç›lar›n, tecil-terkin kapsam›nda kullanacaklar› mallar›
do¤rudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden al›nan formu
gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktar›
için % 5 oran›nda teminat vererek ithalat ifllemini
gerçeklefltirebileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri
ithalat s›ras›nda ithal edilen miktarla s›n›rl› olmak üzere, gümrük
idaresince doldurulup mühür tatbik edilerek onaylanacakt›r.
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Bu flekilde kay›t düflülen belgenin imalatç› taraf›ndan kafle ve
imza ile onaylanm›fl bir nüshas› gümrük idaresine verilecektir.
Bilgi formundaki indirimli teminattan yararlan›labilecek azami
miktar›n afl›lmas› halinde, afl›lan k›s›m için indirimli teminattan
yararlan›lamayacakt›r.
c. Tecil edilen tutar için 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun'un 48. maddesinde öngörülen tecil
faizi hesaplanmayacakt›r. Bu kapsamda mal›n teslim edildi¤i
dönem beyannamesine al›c›n›n verdi¤i "Talep ve Taahhütname"
ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlan›lan
dönemler için "Tecil-Terkin Kapsam›nda %5 Oran›ndaki ‹ndirimli
Teminattan Yararlananlara ‹liflkin Bilgi Formu"nun sat›c›
taraf›ndan asl›n›n ayn› oldu¤u kafle tatbik edilip imzalanmak
suretiyle onaylanm›fl fotokopileri eklenecektir.
d. Vergisi tecil edilerek sat›n al›nan mallar›n, tecil tarihini takip
eden ay bafl›ndan itibaren 12 ay içinde imalatç› taraf›ndan (I)
say›l› listedeki mallar d›fl›ndaki mallar›n üretiminde kullan›lmas›
zorunludur.
Bu kullan›m›n, üretimin gerçekleflti¤i takvim y›l›n› takip eden
y›l›n Mart ay› sonuna kadar YMM taraf›ndan düzenlenen üretim
raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecek
ve teminat çözülecektir. Ayn› y›l içerisinde farkl› dönemlerdeki
kullan›mlar›n, takip eden y›l›n Mart ay› sonuna kadar YMM
taraf›ndan düzenlenen tek bir üretim raporu ile tevsik edilmesi
de mümkün bulunmaktad›r.
(I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar› tecil-terkin uygulamas›
kapsam›nda sat›n alan veya ithal eden genel ve katma bütçeli
idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin % 51'i veya daha
fazlas› bunlara ait olan kurulufllar ile özellefltirme kapsam ve
program›na al›nm›fl olup hisselerinin yar›s›ndan fazlas› kamuya
ait olan kurulufllar›n, bu mallar›, tecil tarihini takip eden ay
bafl›ndan itibaren 12 ay içinde (I) say›l› listedeki mallar d›fl›ndaki
mallar›n imalinde kulland›klar›na dair kurulufl yetkililerince
imzalanan bir yaz›y› vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, YMM
üretim raporu aranmaks›z›n tecil edilen vergi terkin edilecektir.
e. (I) say›l› listenin (B) cetvelindeki mallar›n ithalinin do¤rudan
imalatç›lar taraf›ndan yap›lmas› ve imalatç›n›n bu ürünleri (I)
say›l› listedeki mallar d›fl›ndaki mallar›n imalinde kullanaca¤›n›,
1 seri no'lu ÖTV Genel Tebli¤i'nde 14 numaral› ek olarak yer
alan formu vermek suretiyle beyan etmesi halinde, gümrük
idaresi taraf›ndan, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla
kullan›lmas›na iliflkin olarak belirledi¤i ÖTV tutar› kadar teminat
al›nacakt›r. Teminat al›nmamas› veya indirimli oranda teminat
verilmesine dair yukar›da (b) bölümünde belirlenen uygulama
ithalde al›nacak teminat için de geçerlidir.
‹thal edilen mallar›n ithal tarihini takip eden ay bafl›ndan itibaren
12 ay içinde (I) say›l› listede yer almayan mallar›n imalinde
kullan›lmas› halinde, kullan›m›n gerçekleflti¤i vergilendirme
dönemine ait beyanname ile vergi tahakkuk ettirilecektir. Bu
döneme iliflkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV
beyannamesine yukar›da belirtilen "Talep ve Taahhütname" ile
sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlan›lan dönemler
için "Tecil -Terkin Kapsam›nda % 5 oran›ndaki ‹ndirimli
Teminattan Yararlananlara ‹liflkin Bilgi Formu"nun onayl› örne¤i
eklenecektir. Bu beyan üzerine Bakanlar Kurulu Karar›'na göre
tecil edilmesi gereken k›s›m tecil edilecek, kalan k›s›m tahsil
edilecektir. Tecil iflleminin yap›ld›¤› takvim y›l›n› takip eden y›l›n
Mart ay› sonuna kadar YMM taraf›ndan düzenlenen üretim
raporunun ibraz› üzerine de terkin ifllemi yap›lacakt›r. Ayn› y›l
içerisindeki farkl› dönemlerde yap›lan tecillerle ilgili olarak, takip
eden y›l›n Mart ay› sonuna kadar YMM taraf›ndan düzenlenen
tek bir üretim raporunun ibraz› halinde de terkin iflleminin
yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r. ‹thal edilen mallar›n üretimde
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kullan›ld›¤› dönemde YMM taraf›ndan düzenlenen üretim
raporunun da ibraz edilmesi suretiyle verginin tahakkuk, tahsil,
tecil ve terkin iflleminin ayn› anda yapt›r›lmas› mümkündür. ‹thal
edilen mallar›n kullan›m› sonucu tecil-terkin ifllemlerinin
yap›ld›¤›na dair vergi dairesi taraf›ndan düzenlenecek olan, 1
seri no'lu ÖTV Genel Tebli¤i'nde 12 numaral› ek olarak yer alan
formun gümrük idaresine gönderilmesi üzerine gümrükte al›nan
teminat çözülecektir.
f. Tecil-terkin uygulamas› kapsam›nda sat›n al›nan mallar›n tecil
tarihini veya bu kapsamda ithal edilen mallar›n ithal tarihini
takip eden ay bafl›ndan itibaren 12 ay içinde imalatta
kullan›ld›¤›n›n yukar›da belirtilen sürelerde YMM üretim
raporuyla tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu al›c›
veya ithalatç›lar vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme
raporu sonucuna göre ifllem yap›lacakt›r.
g. Al›c› veya ithalatç›lar›n ifli b›rakmalar› halinde, YMM üretim
raporlar›n›n ifli b›rakma tarihini takip eden ay bafl›ndan itibaren
2 ay içinde verilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü
edilen raporlar› vergi dairesine vermeyen mükellefler de vergi
dairelerince vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme
raporu sonucuna göre ifllem yap›lacakt›r.
h. YMM üretim raporlar›n›n yukar›daki bölümlerde belirtilen
sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk
edilen mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri
raporlar› iflleme konulmayacak, incelemeye sevki gerektiren
tecil ifllemlerinin terkini inceleme sonuçlanmadan yerine
getirilmeyecektir. YMM üretim raporlar›n› süresinde vermeyen
mükelleflerin, haklar›nda vergi incelemesi bafllat›lmadan önce
söz konusu raporlar› ilgili vergi dairelerine vermeleri halinde
de bu raporlar iflleme konulmayacak ve inceleme raporu
sonucuna göre ifllem tesis edilecektir.
6.10.2 ‹hraç kayd›yla teslimlerde verginin tecili ve terkini
ÖTV kapsam›na giren mallar›n ihraç edilmek üzere ihracatç›lara
tesliminde hesaplanan ÖTV'nin ihracatç›dan tahsil edilmemesi
flart›yla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün
bulunmaktad›r. Bu uygulama, ihracatç›n›n do¤rudan ÖTV
mükelleflerinden sat›n ald›klar› mallar için söz konusudur. ‹hraç
kayd›yla yap›lacak teslimler için cins, nitelik veya miktar
konusunda bir s›n›rlama yoktur.
‹hraç kayd›yla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri taraf›ndan
düzenlenecek faturada, mal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV
ayr›ca gösterilecek ve faturaya: “ÖTV Kanunu'nun 8. maddesinin
2 numaral› f›kras› hükmüne göre ihraç edilmek üzere teslim
edilmifl olup ÖTV tahsil edilmemifltir.” ibaresi yaz›lacakt›r. Bu
döneme ait ÖTV beyannamesinde, ihraç kayd›yla yap›lan teslim
bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, ancak ihracatç›dan
tahsil edilmeyen ÖTV de beyan edilecektir. Vergi daireleri
mükellefin bu beyan›na göre gerekli tarhiyat ifllemini yapt›ktan
sonra, ihraç kayd›yla teslimlere ait ÖTV tutar›n› tecil edecektir.
‹hraç kayd›yla teslim edilen mallar›n, ihracatç›ya teslim tarihini
takip eden ay bafl›ndan itibaren 3 ay içinde ihrac›n›n gerçekleflmesi
halinde, tecil edilen vergi, mal›n ihraç edildi¤ini gösteren gümrük
ç›k›fl beyannamesinin asl› veya ilgili gümrük idaresi, noter ya
da Yeminli Mali Müflavir taraf›ndan onaylanm›fl örne¤i vergi
dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir.
‹hracat›n yukar›daki flartlara uygun olarak gerçekleflmemesi
halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 6183 Say›l›
Kanun'un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zamm› ile
birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilecektir. Ancak ihracat›n
Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle
süresinde gerçekleflmemifl olmas› halinde, tecil edilen vergi, tecil
edildi¤i tarihten itibaren 6183 Say›l› Kanun'un 48. maddesine

göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil
edilecektir.

6.11 Özel tüketim vergisinin indirimi

ÖTV Kanunu'nun 9. maddesiyle, vergiye tabi mallar›n, yer ald›¤›
listedeki baflka bir mal›n imalinde kullan›lmas› halinde ödenen
verginin, ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV'nin her
mal için bir kez uygulanmas› öngörülmüfltür. Örne¤in; (I) say›l›
listede yer alan baz ya¤›n ÖTV mükellefinden sat›n al›nmas›nda
ödenen vergi, bundan imal edilen madeni ya¤›n teslimi dolay›s›yla
vergi dairesine beyan edilip ödenecek olan vergiden indirilecektir.
‹thal edilen baz ya¤›n madeni ya¤ imalinde kullan›lmas› halinde
ise, ÖTV Kanunu'nun 2. maddesinin 3 numaral› f›kras›n›n (a)
bendi hükmü uyar›nca ÖTV hesaplanmayaca¤›ndan, imal edilen
madeni ya¤›n tesliminde ödenecek ÖTV'den bir indirim yap›lmas›
söz konusu olmayacakt›r.

6.12 Özel tüketim vergisi matrah›nda de¤ifliklik

edilmesi hali hariç, mallar›n iade edilmesi, ifllemin
gerçekleflmemesi, ifllemden vazgeçilmesi veya di¤er nedenlerle
ÖTV matrah›nda de¤ifliklik meydana geldi¤i ya da yersiz veya
fazla vergi hesapland›¤› hallerde, vergiye tabi ifllemi yapm›fl olan
mükellefler, bu ifllem dolay›s›yla vergi dairesine borçland›¤› veya
ödedi¤i vergiler için de¤iflikli¤in mahiyetine uygun bir flekilde ve
de¤iflikli¤in meydana geldi¤i dönem içinde düzeltme yapabilecek,
bu döneme ait ödeyece¤i vergiden mahsup edebilecek, ödenecek
verginin olmamas› halinde iade talebinde bulunabilecektir. (II)
say›l› listedeki kay›t ve tescile tabi olan mallar için dönem flart›
aranmaz.
Ancak Kanun'un bahsi geçen hükmüne göre iade edilen mallar›n
fiilen iflletmeye girmifl ve bu giriflin defter kay›tlar›nda gösterilmifl
olmas› flartt›r. ‹thalat s›ras›nda fazla veya yersiz uygulanan ÖTV,
Gümrük Kanunu'na göre bu vergiye muhatap olana iade
edilecektir.

Kanun'un 15. maddesi gere¤ince, (II) say›l› listedeki kay›t ve
tescile tabi olan mallar›n kay›t ve tescil edildikten sonra iade
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7. Damga vergisi
7.1 Konu
Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) say›l› tabloda yer alan ka¤›tlar, damga vergisinin
konusunu oluflturmaktad›r.
Damga Vergisi Kanunu'nda ka¤›t kavram›;
a. Yaz›l›p imzalanmak veya imza yerine geçen bir iflaret konmak suretiyle düzenlenen
ve herhangi bir hususu ispat etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile
b. Elektronik imza kullan›lmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri fleklinde
oluflturulan belgeler
olarak tan›mlanm›flt›r.

7.2 Mükellef
Damga vergisinin mükellefi, ka¤›tlar› imza edenlerdir. Resmi dairelerle kifliler aras›ndaki
ifllemlere ait ka¤›tlar›n damga vergisini kifliler öder.

7.3 Ka¤›t nüshalar›n›n birden fazla olmas›
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen ka¤›tlar›n her nüshas› ayr› ayr›, ayn› miktar veya
nispette damga vergisine tabidir.
Poliçe ve emre yaz›l› ticari senetlerin yaln›z tedavüle ç›kar›lan nüshalar› vergiye tabi
tutulur.

7.4 Bir ka¤›tta birden fazla akit ve ifllem bulunmas›
Bir ka¤›tta birbirinden tamamen ayr› birden fazla akit ve ifllem bulundu¤u takdirde,
bunlar›n her biri ayr› ayr› damga vergisine tabidir.
Ancak bir ka¤›tta toplanan akit ve ifllemler, birbirine ba¤l› ve bir as›ldan do¤ma olduklar›
takdirde, damga vergisi, en yüksek vergi al›nmas›n› gerektiren akit veya ifllem üzerinden
al›n›r.

7.5 Birden fazla imzal› ka¤›tlar
Ka¤›tlara konulan imzan›n birden fazla olmas›, verginin de birden fazla hesaplanmas›n›
gerektirmez.
Ancak maktu vergiye tabi olup, müteaddit kiflilerin imzas›n› tafl›yan makbuz ve ibra
senetlerinin damga vergisi, imza adedine göre al›n›r.

7.6 Belli para gösterme mecburiyeti
Cari hesap fleklinde aç›lan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve
mukavelenameler ve bunlar›n temlik, yenileme, devir ve de¤ifltirilmesine iliflkin bütün
ka¤›tlarda ve keza matluplar›n devir ve temlikine iliflkin mukavelename ve
temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktar›n›n ya da azami miktar›n›n
gösterilmesi zorunludur.

7.7 ‹stisnalar
Damga vergisinden istisna ka¤›tlar, Kanun'a ekli (2) say›l› tabloda ayr›nt›l› olarak
belirtilmifltir.
Örne¤in; resmi daireler lehine yap›lan istimlaklerde düzenlenen ka¤›tlar, evlenme
ifllerinde kullan›lan ka¤›tlar, hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz
kuponlar›, kredi kart› üyelik sözleflmeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre
gerçeklefltirilen birleflme, devir ve bölünme ifllemleri dolay›s›yla düzenlenen ka¤›tlar,
bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin
temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek ka¤›tlar ile bu ka¤›tlar üzerine konulacak
flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç) damga vergisinden istisnad›r.

7.8 Vergileme ölçüleri
Damga vergisi nispi veya maktu olarak al›n›r. Nispi vergide, ka¤›tlar›n nevi ve mahiyetlerine
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göre, bu ka¤›tlarda yaz›l› belli para, maktu vergide ise ka¤›tlar›n
mahiyeti esast›r.

7.9 Yabanc› para üzerinden düzenlenen ka¤›tlar
Düzenlenme tarihindeki TCMB döviz sat›fl kuru esas al›narak
damga vergisi matrah› hesaplan›r.

7.10 Nispet
Ka¤›tlar›n damga vergisi Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) say›l›
tabloda yer alan nispet ve miktarlarda al›n›r. Ancak her bir ka¤›t
için hesaplanacak damga vergisi tutarlar› için bir üst s›n›r da
bulunmaktad›r. Bu tutar her y›l yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›lmak suretiyle hesaplanmakta ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
duyurulmaktad›r. Y›llar itibariyle uygulanan azami damga vergisi
tutarlar›na Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde, “14.14
Herbir ka¤›t için hesaplanacak azami damga vergisi tutarlar›”
bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
Belli bir paray› ihtiva eden sözleflmelerin de¤ifltirilmesi halinde,
artan miktar ayn› oranda vergiye tabidir. Sözleflmelerin devri
halinde asl›ndan al›nan verginin dörtte biri al›nmakta ve
sözleflmelerin süresinin uzat›lmas› durumunda ise ayn› miktar
veya oranda damga vergisi al›nmaktad›r.

c. Ulaflt›rma ile ilgili ka¤›tlar
d. Elektrik, havagaz›, telefon ve su abonman mukavelenameleri
e. Maliye Bakanl›¤›n›n müsaadesi al›nmak suretiyle, vergiye tabi
di¤er ka¤›tlar.
7.11.2 ‹stihkaktan kesinti flekliyle ödeme
Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler,
bankalar, iktisadi kamu teflekkülleri ile bunlar›n ifltirakleri ve
müesseseleri ve benzeri teflekkül, ifltirak ve müesseselerin
ödemelerinde kullan›lan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla
bu mahiyetteki ka¤›tlara ait vergilerin,
a. Bu ödemelerin yap›lmas›,
b. Avans suretiyle ödemelerde avans›n itas›,
s›ras›nda ilgili daire ve müesseseler taraf›ndan istihkaklardan
kesinti yap›lmas› flekliyle ödenmesine Maliye Bakanl›¤›nca izin
verilebilir.
7.11.3 Makbuz verilmesi flekliyle ödeme
Bu Kanun'da gösterilen haller d›fl›nda, damga vergisi makbuz
karfl›l›¤›nda ödenir.

Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30. maddesine göre, her
takvim y›l› bafl›ndan itibaren geçerli olmak üzere, önceki y›lda
uygulanan maktu vergiler o y›l için tespit ve ilan olunan yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r.
Ayn› maddeye göre, Bakanlar Kurulu, Kanun'a ekli (1) say›l›
tabloda yer alan maktu vergiler ile nispi vergileri birlikte veya
ayr› ayr›, maktu vergilerde on kat›na, nispi vergilerde ise bir
kat›na kadar art›rmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri
yar›s›na kadar, nispi vergilerde ise bu f›kra ile art›r›lmadan önceki
seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar aras›nda yeni had,
miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili k›l›nm›flt›r.
2011 y›l›nda uygulanacak damga vergisi oran ve tutarlar›na,
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.15 Damga vergisi
oran ve tutarlar›na iliflkin tablo (2011 y›l›)” bafll›¤› alt›nda yer
verilmifltir.

7.11 Ödeme flekilleri
Damga vergisi, üç farkl› flekilde ödenebilir :
a. Makbuz verilmek suretiyle,
b. ‹stihkaktan kesinti yap›lmak suretiyle,
c. Bas›l› damga konulmak suretiyle.
Hangi ifllemler için hangi usulün uygulanaca¤›n›n tespitinde
Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
46 seri numaral› Damga Vergisi Genel Tebli¤i uyar›nca, sürekli
damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ile ihtiyarilik
kapsam›nda olup, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren
mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga
vergisi bulunmamas› halinde, beyanname verme veya keyfiyeti
bir yaz› ile vergi dairesine bildirme zorunluluklar›
bulunmamaktad›r.
7.11.1 Bas›l› damga konulmas› flekliyle ödeme
Afla¤›da yaz›l› ka¤›tlar bas›l› damga konulmas› suretiyle ödenebilir.
a. Makbuz ve ibra senetleri
b. Faturalar
Vergi rehberi 2011

59

8. Harçlar kanunu
8.1 Konusu
Harçlar, Devlet ve yetkili organlar› taraf›ndan sunulan bir k›s›m hizmetler için, o
hizmetlerden faydalananlardan al›nan karfl›l›klard›r. Harçlar Kanunu'na göre al›nacak
harçlar afla¤›da s›ralanm›flt›r:
a. Yarg› harçlar›
b. Noter harçlar›
c. Vergi yarg›s› harçlar›
d. Tapu ve kadastro harçlar›
e. Konsolosluk harçlar›
f. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar›
g. Gemi ve liman harçlar›
h. ‹mtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlar›
i. Trafik harçlar›
Harc›n mükellefi, harca konu olan ifllemin yap›lmas›n› isteyen kiflilerdir. Herhangi bir
istek olmaks›z›n yap›lacak ifllemlere ait harçlar, lehine ifllem yap›lan kifli taraf›ndan
ödenir.

8.2 Yürürlükteki harçlara iliflkin tablo
Harçlar Kanunu'nun mükerrer 138. maddesine göre, her takvim y›l› bafl›ndan itibaren
geçerli olmak üzere önceki y›lda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçlar›n
asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), o y›l için tespit ve ilan olunan
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r. Bu suretle hesaplanan harç tutarlar›n›n
10 kurufla kadarki kesirleri dikkate al›nmayacakt›r.
Ayn› maddeye göre, Bakanlar Kurulu, bu Kanun'a ba¤l› tarifelerde yer alan maktu
harçlar› veya bu harçlar›n yeniden de¤erleme oran› uygulanmak suretiyle belirlenmifl
olan tutarlar› ile nispi harçlar›, tarifeler yahut tarifelerin ilgili f›kra ve bentleri itibar›yla
birlikte veya ayr› ayr› olmak üzere, maktu harçlarda yirmi kat›na, nispi harçlarda ise
bir kat›na kadar art›rmaya, uygulanmakta olan maktu harçlar› yar›s›na kadar, nispi
harçlar› ise bu f›kra ile art›r›lmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar
aras›nda yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.
2011 y›l›nda uygulanacak harç oran ve tutarlar›na, Rehber'in “14. Pratik Bilgiler”
bölümünde “14.16 Harç oran ve tutarlar›na iliflkin tablo (2011 y›l›)” bafll›¤› alt›nda yer
verilmifltir.
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9. Motorlu tafl›tlar vergisi
9.1 Konusu
Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu'nun 5 ve 6. maddelerinde yaz›l› tarifelerde yer alan;
a. Karayollar› Trafik Kanunu'na göre trafik flube veya bürolar›na kay›t ve tescil edilmifl
bulunan motorlu kara tafl›tlar›,
b. Ulaflt›rma Bakanl›¤› Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü'ne kay›t ve tescil edilmifl olan
uçak ve helikopterler,
motorlu tafl›tlar vergisine (MTV) tabidir.
Liman ve belediye siciline kay›t ve tescil edilmifl olan motorlu deniz tafl›tlar› da Kanun'un
kapsam›nda iken, 5897 Say›l› Kanun'un 2 ve 3. maddeleri ile Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Kanunu'nda yap›lan de¤iflikliklerle, yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler, 30
Haziran 2009 tarihinden itibaren motorlu tafl›tlar vergisi kapsam›ndan ç›kar›lm›flt›r.
Söz konusu Kanun ile yap›lan bir di¤er düzenleme uyar›nca ba¤lama kütüklerine
kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlar›na verilecek ruhsatnamelerden ve bunlar›n
vizelerinden 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren harç al›nmaya bafllanm›flt›r. Bu harc›n
tutar› söz konusu deniz araçlar›n›n boylar›na göre belirlenmektedir. Arac›n boyunun
tespitinde bir metreden küçük de¤erler dikkate al›nmaz. Münhas›ran deniz tafl›mac›l›¤›
ve bal›kç›l›k faaliyetinde kullan›lan gemi, deniz ve iç su araçlar› için al›nacak ruhsatname
ve yap›lacak vize ifllemleri bu harçlardan müstesnad›r.

9.2 Mükellef
Motorlu tafl›tlar vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca tutulan sivil
hava vas›talar› sicilinde adlar›na motorlu tafl›t kay›t ve tescil edilmifl olan gerçek ve
tüzel kiflilerdir.

9.3 ‹stisnalar
Afla¤›da yaz›l› motorlu tafl›tlar vergiden müstesnad›r:
a. Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumlar› ile il özel idareleri, belediyeler,
köy tüzel kiflilikleri ve Türkiye K›z›lay Derne¤i ad›na kay›t ve tescil edilen tafl›tlar, (Bu
idarelere ba¤l› olup, ayr› tüzel kiflili¤i olan iflletmeler ile özel kanunlar›nda mallar›
Devlet mal› say›lm›fl olan kurulufllar›n tafl›tlar› hariç)
b. Karfl›l›kl› olmak flart›yla, yabanc› devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve
konsolosluklar›yla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslar›na (fahri konsoloslar hariç) ve
o devletin uyru¤unda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlar›na ve merkezi Türkiye'de
bulunan uluslararas› kurullar ile bu kurullar›n yabanc› uyruklu memurlar›na ve resmi
bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabanc›
uyruklu kiflilere ait tafl›tlar,
c. Sakatl›k dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlar›na kay›tl›
tafl›tlar ile di¤er malûl ve engellilerin, bu durumlar›na uygun hale getirilmifl özel
tertibatl› tafl›tlar,
d. Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortakl›k haklar› ile yönetim ve
denetimleri veya hisseleri k›smen veya tamamen Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna
intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu eliyle yürütülen
müflis bankalar›n iflâs idarelerine ait tafl›tlar.

9.4 Mükellefiyetin bafllamas›
Verginin mükellefiyeti motorlu tafl›tlar›n trafik sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
tutulan sivil hava vas›talar› siciline kay›t ve tescili ile bafllar.
Mükellefiyetin bafllamas›,
a. Takvim y›l›n›n ilk alt› ay› içinde yeni kay›t ve tescil edilen tafl›tlarda kay›t ve tescilin
yap›ld›¤› takvim y›l› bafl›ndan, son alt› ay içinde yeni kay›t ve tescil edilen tafl›tlarda
ise, son alt› ayl›k dönemin bafl›ndan itibaren,
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b. Kay›t ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kay›t ve tescil
yap›lan tafl›tlarda de¤ifliklik, takvim y›l›n›n ilk alt› ay›nda yap›lm›fl
ise takip eden son alt› ayl›k dönemin bafl›ndan, son alt› ay›nda
yap›lm›fl ise, takip eden takvim y›l› bafl›ndan itibaren dikkate
al›n›r.

9.5 Mükellefiyetin sona ermesi
Motorlu tafl›tlar›n trafik sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
tutulan sivil hava vas›talar› siciline ait kay›tlar›n›n silinmesi
halinde; silinme takvim y›l›n›n ilk alt› ay› içinde yap›lm›fl ise ikinci
alt› ayl›k dönemin bafl›ndan, ikinci alt› ayl›k dönem içinde
yap›lm›flsa takip eden takvim y›l› bafl›ndan itibaren mükellefiyet
sona erer.

9.6 Verginin tahakkuku ve ödenmesi
Vergi tafl›tlar›n kay›t ve tescilinin yap›ld›¤› yerin vergi dairesi
taraf›ndan, her y›l Ocak ay›n›n bafl›nda y›ll›k olarak tahakkuk
ettirilmifl say›l›r.
Motorlu tafl›tlar vergisi, her y›l Ocak ve Temmuz aylar›nda olmak
üzere iki eflit taksitte ödenir. Takvim y›l›n›n ilk alt› ay›nda, tafl›t›n
bünyesinde bir de¤ifliklik olmas› veya verginin art›r›lmas› veya
azalt›lmas› halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.
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9.7 Motorlu tafl›tlar vergisi tutarlar›
Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi hükmüne göre,
her takvim y›l› bafl›ndan itibaren geçerli olmak üzere, önceki
y›lda uygulanan vergi miktarlar› o y›l için VUK hükümleri uyar›nca
tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmaktad›r.
Bakanlar Kurulu, yeniden de¤erleme oran›n›n % 50 fazlas›n›
geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit
etmeye, tafl›tlar›n teknik özellikleri ve/veya kulland›klar› yak›t
türleri veya kullan›m amaçlar› itibar›yla ayr› ayr› veya topluca
yirmi kat›na kadar art›rmaya ve EURO normlar›n› sa¤layan
katalitik konventör sistemi ile teçhiz edilmifl tafl›tlarda tespit
edilen bu oran› veya vergi miktarlar›n› % 50 nispetine kadar
indirmeye yetkilidir.
2011 y›l›nda uygulanacak motorlu tafl›tlar vergisi tutarlar›na,
Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.17 Motorlu tafl›tlar
vergisi tutarlar› (2011 y›l›)” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.

10. Teflvik mevzuat›nda öngörülen
destek unsurlar›
10.1 Yat›r›mlarda devlet yard›mlar›
Yat›r›mlar›n teflviki, yönlendirilmesi ve desteklenmesine iliflkin düzenlemeler, 16.07.2009
tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15199
say›l› Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar ve 28.07.2009 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda
Karar›n Uygulanmas›na ‹liflkin Tebli¤ (Tebli¤ no: 2009/1) ile yürürlü¤e konulmufltur.
An›lan Karar ile Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda 2006/10921 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Öte yandan, 28.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar›n Uygulanmas›na ‹liflkin 2009/1 Say›l›
Tebli¤'de s›ras›yla 2009/2, 2010/1 ve 2010/2 Say›l› Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar›
Hakk›nda Karar›n Uygulanmas›na ‹liflkin 2009/1 Say›l› Tebli¤'de De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›ndaki Tebli¤ler ile baz› de¤iflikliklere gidilmifltir.
Yap›lan düzenleme ile yat›r›m tutarlar› ve yat›r›m konular› baz›nda bölgesel bir tak›m
destek ve teflvik unsurlar›ndan yararlan›labilmesi mümkün hale getirilmifltir. Bu destek
ve teflvik unsurlar› ana bafll›klar halinde afla¤›daki flekilde olup, detay aç›klamalara
ilerleyen bölümlerde ayr›ca yer verilmifltir.
a)Genel Teflvik Unsurlar›
i. Gümrük vergisi muafiyeti
ii. Katma de¤er vergisi istisnas›
b)Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yat›r›mlara Sa¤lanan Teflvikler
i. Faiz deste¤i
ii. Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i
iii. Vergi indirimi
iv. Yat›r›m yeri tahsisi
10.1.1 Yat›r›mlara sa¤lanacak destek unsurlar›
10.1.1.1 Bölgesel s›n›fland›rma
2002/4720 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile bölgesel istatistiklerin toplanmas›,
gelifltirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap›lmas›, bölgesel politikalar›n
çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli¤i Bölgesel ‹statistik Sistemine uygun
karfl›laflt›r›labilir istatistiki veri taban› oluflturulmas› amac›yla ülke genelinde istatistiki
Bölge Birimleri S›n›fland›rmas› yap›lm›flt›r. 2009/15199 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
ile yukar›da yer verilen Karardaki s›n›fland›rmalardan, ‹statistiki Bölge Birimleri
S›n›fland›rmas› Düzey-2 dikkate al›nmak suretiyle iller, sosyo-ekonomik geliflmifllik
seviyelerine göre 4 gruba ayr›lm›flt›r. Düzey-2 istatistiki bölge s›n›fland›rmas› kapsam›nda
kodlar›n da yer ald›¤› 4 gruba ayr›lan iller afla¤›da belirtilmifltir.
I. bölge
TR10
TR21
TR31
TR41
TR42
TR51

‹stanbul
Tekirda¤, Edirne, K›rklareli
‹zmir
Bursa, Eskiflehir, Bilecik
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Ankara

II. bölge
TR22
TR32
TR61
TR62

Bal›kesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç)
Ayd›n, Denizli, Mu¤la
Antalya, Isparta, Burdur
Adana, Mersin

III. bölge
TR52
TR63
TR71
TR33

Konya, Karaman
Hatay, Kahramanmarafl, Osmaniye
K›r›kkale, Aksaray, Ni¤de, Nevflehir, K›rflehir
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uflak
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TR72
TR81
TR83
TRC1

Kayseri, Sivas, Yozgat
Zonguldak, Karabük, Bart›n
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Gaziantep, Ad›yaman, Kilis

flart›n› sa¤lamas› gerekmektedir.

IV. bölge
TR82
TR90
TRA1
TRA2
TRB2
TRB1
TRC2
TRC3
TR22

Kastamonu, Çank›r›, Sinop
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüflhane
Erzurum, Erzincan, Bayburt
A¤r›, Kars, Ardahan, I¤d›r
Van, Mufl, Bitlis, Hakkari
Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Tunceli
fianl›urfa, Diyarbak›r
Mardin, Batman, fi›rnak, Siirt
Çanakkale ‹li Bozcaada, Gökçeada ‹lçeleri

10.1.1.2 Yararlan›labilecek destek ve teflvik unsurlar›
Yer verilen düzenlemeler kapsam›nda yararlan›labilecek destek
unsurlar› yat›r›mlar baz›nda afla¤›daki flekilde
s›n›fland›r›labilecektir.
I. ve II. Bölgedeki
Yat›r›mlar
Vergi indirimi

III. ve IV. Bölgedeki
Yat›r›mlar
Vergi indirimi

Büyük Ölçekli
Yat›r›mlar
Vergi indirimi

Sigorta primi iflveren Sigorta primi iflveren Sigorta primi iflveren
hissesi deste¤i (*)
hissesi deste¤i (*)
hissesi deste¤i (*)
Yat›r›m yeri tahsisi

Yat›r›m yeri tahsisi

Yat›r›m yeri tahsisi

KDV istisnas›

KDV istisnas›

KDV istisnas›

Gümrük vergisi
muafiyeti

Gümrük vergisi
muafiyeti

Gümrük vergisi
muafiyeti

Faiz deste¤i
(*) Bu destekten yararlan›labilmesi için 31.12.2010 tarihinden önce
yat›r›ma bafllanm›fl olmas› gerekmektedir.

Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar› ile do¤rudan ticari mal üretimine
yönelik olmayan, mevcut veya gerçeklefltirilecek tesisin kat›, s›v›
veya gaz gibi at›klar›n›n temizlenmesi veya yok edilmesine
yönelik çevre yat›r›mlar› bölge ayr›m› yap›lmaks›z›n gümrük
vergisi muafiyeti, KDV istisnas› ve faiz deste¤inden
yararlanabilecektir.
Ayr›ca teflvik edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar›
sa¤layamayan yat›r›m konular› hariç olmak üzere, asgari sabit
yat›r›m tutar›n›n üzerindeki yat›r›mlar için bölge ay›r›m›
yap›lmaks›z›n gümrük vergisi muafiyeti ile katma de¤er vergisi
(KDV) istisnas›ndan yararlan›lacakt›r.

Bununla birlikte finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak
yat›r›mlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait
toplam tutar›n her bir finansal kiralama flirketi için asgari 200.000
TL olmas› gerekmektedir. Sadece tafl›nma desteklerinden
yararlanacak tesisler için asgari sabit yat›r›m tutar›
aranmayacakt›r.
Ayr›ca yat›r›mlar›n destek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için,
makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel, mali
ve teknik de¤erlendirmeler çerçevesinde projenin uygun
görülmesi ve teflvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
10.1.1.4 Büyük ölçekli yat›r›mlar
Büyük Ölçekli Yat›r›m, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
32/A maddesinde belirtilen 50.000.000 TL üzerindeki
yat›r›mlardan Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda
2009/15199 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'na ekli (Ek-3) listede
belirtilen yat›r›mlar olarak kabul edilmektedir. Söz konusu Karar
ekinde belirtilen sektörlere afla¤›da yer verilmifltir.
Kimyasal madde ve ürünlerin imalat›,
Transit boru hatt›yla tafl›mac›l›k hizmetleri,
Motorlu kara tafl›tlar› imalat›,
Rafine edilmifl petrol ürünleri imalat›,
‹laç üretimi yat›r›mlar›,
Elektronik sanayi yat›r›mlar›,
Madencilik yat›r›mlar›,
Makine imalat yat›r›mlar›,
Demiryolu, Lokomotif ve vagon imalat›,
Liman ve liman hizmetleri,
T›bb› aletler, hassas ve optik aletler imalat›,
Hava ve uzay araçlar› imalat›.
10.1.2 Genel teflvikler
Teflvik edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar›
sa¤layamayan yat›r›m konular› hariç olmak üzere, asgari sabit
yat›r›m tutar›n›n üzerindeki tüm yat›r›mlar, bölgesel ayr›m
yap›lmaks›z›n gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnas›ndan
yararlanabilecektir.
10.1.2.1 Gümrük vergisi muafiyeti
Teflvik belgesi kapsam›ndaki yat›r›m mallar› ile otomobil ve hafif
ticari araç yat›r›mlar›nda yat›r›m dönemi içinde kalmak kayd›yla,
CKD aksam ve parçalar›n›n ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki
yat infla yat›r›mlar› ile ilgili tekne kabu¤u ithali, yürürlükteki
‹thalat Rejimi Karar› gere¤ince ödenmesi gereken gümrük
vergisinden muaft›r.

10.1.1.3 Destek unsurlar›ndan yararlanabilmek için yap›lmas›
gereken asgari yat›r›m tutarlar›

Makine ve teçhizat bedelinin % 5'ini geçmemek kayd›yla yedek
parçalar›n, otobüs, çekici (Euro normlar›na uygun yeflil motoru
haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya,
motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna ç›kmas›
mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç),
transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompas› ithal
edilmesi halinde yürürlükteki ‹thalat Rejimi Karar›nda öngörülen
oranlarda gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Yat›r›m›n, destek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için asgari sabit
yat›r›m tutar›n›n I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL, III. ve IV.
bölgelerde 500.000 TL tutar›nda olmas› gerekmektedir.

Karar uyar›nca düzenlenen teflvik belgeleri kapsam›nda yukar›da
belirtilenler hariç olmak üzere afla¤›da yer verilen mallar ithal
edilemeyecektir:

Ancak büyük ölçekli yat›r›mlar, bölgesel yat›r›mlar ile genel
teflvik sisteminden yararlanacak yat›r›mlar›n söz konusu tutarlar›n
üzerindeki asgari sabit yat›r›m tutar› ve/veya asgari kapasite

a. Teflvik belgeleri kapsam›nda; yat›r›m mallar› ile otomobil ve
hafif ticari araç yat›r›mlar›nda yat›r›m dönemi içerisinde kalmak
kayd›yla CKD aksam ve parçalar›, gemi ve 50 metrenin

Yukar›da yer verilen bölgesel yat›r›m teflviklerinden her türlü
yat›r›m›n faydalanmas› mümkün bulunmamaktad›r. Bölgeler
itibar›yla grupland›r›lan illerde hangi yat›r›m konular›n›n
teflviklerden yararlanabilece¤i 2009/15199 Say›l› Karar ekindeki
2 numaral› listede yer almaktad›r.
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üzerindeki yat infla yat›r›mlar› ile ilgili tekne kabu¤u hariç
olmak üzere ham madde, ara mal› ve iflletme malzemesi hariç
olmak üzere ham madde, ara mal› ve iflletme malzemesi,
b. Binek arac›, inflaat malzemeleri, porselenden, seramikten ve
camdan mamul sofra ve mutfak eflyas›,
c. Ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m hizmetleri ile
ambalaj yat›r›mlar›na yönelik teflvik belgeleri hariç di¤er teflvik
belgeleri kapsam›nda bas›m ve matbaa makinalar›,
d. G›da ürünleri ve içecek imalat› ile entegre hayvanc›l›k
yat›r›mlar›nda; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik
kasa, so¤utucu ünite, çekici, kamyon kasas› ve kamyonet
kasas›,
e. Havayolu tafl›mac›l›k hizmetlerine yönelik yat›r›mlar d›fl›ndaki
di¤er yat›r›mlar için uçak ve helikopterler,
f. Kullan›lm›fl bas›m ve bask› makinalar›.
Tekstil, haz›r giyim ve konfeksiyon yat›r›mlar›na yönelik teflvik
belgeleri kapsam›nda kullan›lm›fl makine ve teçhizat ithal
edilemeyecektir.
Teflvik belgesi almak üzere müracaat edilmifl, ancak teflvik
belgesine ba¤lanmam›fl yat›r›mlara iliflkin makine ve teçhizat›n
ithaline, Müsteflarl›¤›n görüflüne istinaden Gümrük
Müsteflarl›¤›nca gümrük vergisi ile katma de¤er vergisinin toplam
tutar› kadar teminat›n al›nmas› suretiyle müsaade edilebilecektir.
Bu uygulama “teminatla ithalat” olarak adland›r›lmaktad›r.
Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek
yat›r›mlar için finansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik
belgesi düzenlenmeksizin yat›r›mc›n›n teflvik belgesi dikkate
al›narak ithalat ifllemleri yap›lacakt›r. ‹thalat ifllemleri ile ilgili
olarak yat›r›mc› ile finansal kiralama flirketleri müteselsilen
sorumlu olacakt›r.
Yat›r›m süresi içerisinde kambiyo mevzuat›nda yer alan ödeme
flekillerinden herhangi biri ile ithalat ifllemlerine bafllan›lm›fl ve
bedeli k›smen veya tamamen ödenmifl ancak ithalat›
gerçeklefltirilememifl makine ve teçhizat›n ithaline, yat›r›m süresi
bitifl tarihini izleyen 4 ay içerisinde olmak kayd›yla, do¤rudan
gümrük idareleri taraf›ndan izin verilmektedir.
Teflvik belgesi almak üzere müracaat edilmifl, ancak teflvik
belgesine ba¤lanmam›fl yat›r›mlara iliflkin makine ve teçhizat›n
ithaline, Müsteflarl›¤›n görüflüne istinaden Gümrük
Müsteflarl›¤›nca gümrük vergisi ile katma de¤er vergisinin toplam
tutar› kadar teminat›n al›nmas› suretiyle müsaade edilebilecektir.
Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami
alt› ay olacakt›r. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli
ifllemler tamamlanmam›fl ise süre uzat›m› için Gümrük
Müsteflarl›¤›na müracaat edilmektedir. Teminat›n bafllang›ç tarihi,
eflyan›n serbest dolafl›ma girifl tarihi olacakt›r. Yat›r›mc›n›n,
teminat›n çözümü için teminat süresi içinde teflvik belgesi ve
eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük
Müsteflarl›¤›na müracaat etmesi gerekecek, aksi takdirde teminat
irat kaydedilecektir.
Teflvik belgesinin yat›r›m süresi içerisinde; evsafa uygun
ç›kmamas› nedeniyle yerine yenisi getirilmek kayd›yla, eflyan›n
serbest dolafl›ma giriflini müteakip garanti süresi içinde yurt d›fl›
edilecek makine ve teçhizat›n ve herhangi bir flekilde tamir ve
bak›m veya di¤er nedenlerle yurt d›fl›na gönderilecek makine ve
teçhizat›n mahrece iade ifllemleri için do¤rudan gümrük idaresine
müracaat edilecektir. Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince,
gümrük mevzuat› çerçevesinde sonuçland›r›lacakt›r. Mahrece
iade ifllemine konu yat›r›m mallar›n›n yurt d›fl› edilmesinden
itibaren bir y›l içinde ayn›s› veya yenisinin yurda girifl ifllemleri,
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Müsteflarl›¤›n herhangi bir iznine tabi olmaks›z›n gümrük vergisi
ile katma de¤er vergisi istisnas›ndan yararland›r›lmak suretiyle
do¤rudan gümrük idarelerince sonuçland›r›lacakt›r.
10.1.2.2 Katma de¤er vergisi istisnas›
Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin 1. f›kras›n›n (d)
bendinde yat›r›m teflvik belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsam›ndaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV'den istisna
oldu¤u hükmü yer almaktad›r. Maddenin devam›nda yat›r›m›n
teflvik belgesinde öngörüldü¤ü flekilde gerçekleflmemesi halinde
zaman›nda al›nmayan verginin al›c›dan, vergi ziya› cezas›
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilece¤i
belirtilmektedir. An›lan madde uyar›nca zaman›nda al›nmayan
vergiler ile vergi cezalar›nda zamanafl›m›, verginin tarh›n› veya
cezan›n kesilmesini gerektiren durumun meydana geldi¤i tarihi
takip eden takvim y›l›n›n bafl›ndan itibaren geçerli olacakt›r.
2009/15199 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n 7. maddesinde,
teflvik belgesi kapsam›nda uygun görülen makine ve teçhizat›n
ithali ve yerli teslimlerinin Katma De¤er Vergisi Kanunu
kapsam›nda katma de¤er vergisinden istisna edilece¤i
belirtilmektedir.
10.1.3 Bölgesel ve büyük ölçekli yat›r›mlarda yararlan›lan
teflvikler
Mezkur Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca aranan flartlar› sa¤layan
teflvik belgesine ba¤l› bölgesel ve büyük ölçekli yat›r›mlar,
yukar›da yer verilen genel teflvikler haricinde afla¤›da belirtilen
destek ve teflvik unsurlar›ndan ayr›ca yararlanabilirler.
10.1.3.1 Faiz Deste¤i
Talep edilmesi halinde, bölgesel desteklerden yararlanacak
yat›r›mlar ile Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar› için bankalardan
kullan›lacak en az bir y›l vadeli kredilerin teflvik belgesinde kay›tl›
sabit yat›r›m tutar›n›n % 70'ine kadar olan k›sm› için ödenecek
faizin veya kar pay›n›n afla¤›daki tabloda yer verilen k›s›mlar›,
Müsteflarl›kça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 y›l için
ödenmek kayd›yla bütçe kaynaklar›ndan karfl›lanabilecektir.
Bölgesel desteklerden
yararlanacak yat›r›mlar
Bölgeler TL kredi

Döviz veya
dövize
endeksli kredi

Ar-Ge ve
çevre yat›r›mlar›
TL kredi

Döviz veya
dövize
endeksli kredi

I

-

-

5 puan

2 puan

II

-

-

5 puan

2 puan

III

3 puan

1 puan

5 puan

2 puan

IV

5 puan

2 puan

5 puan

2 puan

III. ve IV. bölgede yap›lacak
yat›r›mlar için azami
500.000 TL

Azami 300.000 TL

Faiz deste¤i içeren teflvik belgelerine konu yat›r›mlardan finansal
kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek olanlar için de
faiz ödemelerini içeren itfa plan› yap›lmas› kayd›yla ayn› flartlarla
faiz deste¤i uygulanabilecektir.
Teflvik belgelerinde faiz deste¤inin öngörülmüfl olmas› do¤rudan
faiz deste¤inden yararlanmaya hak oluflturmayacakt›r. Faiz
deste¤inden yararlanabilmek için söz konusu deste¤i içeren
teflvik belgesi konusu yat›r›m için bankalar›n kredi kulland›r›m›n›
öngörmesi ve bankaca Müsteflarl›¤a yap›lacak müracaat›n
Müsteflarl›kça yap›lacak de¤erlendirme çerçevesinde uygun
görülmesi gerekmektedir.
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Teflvik belgesinde faiz deste¤i öngörülen yat›r›mc›lar faiz
deste¤inden yararlanabilmek için, Müsteflarl›k ile protokol
imzalayan bankalardan birine baflvurabilecek; bankaca yap›lan
de¤erlendirme sonucunda kredi kulland›r›lmas› uygun görülen
projelere iliflkin faiz deste¤i müracaatlar›, yat›r›mc› ad›na
protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde bankaca Müsteflarl›¤a
yap›lacakt›r.
Ayn› teflvik belgesi kapsam› yat›r›m için faiz deste¤i uygulamas›na
yönelik olarak birden fazla banka talepte bulunamayacak; ayn›
teflvik belgesi kapsam›nda faiz deste¤inden yararlanabilmek
amac›yla bankadan kullan›lan kredi ve finansal kiralama ifllemleri
için de birlikte talepte bulunulamayacakt›r. Bu tür durumlarda
faiz deste¤i müracaat› yat›r›mc›n›n tercihine göre finansal
kiralama flirketi veya bankalardan birisi tercih edilerek yap›lacak
ve arac› kurum de¤ifltirilmemek kayd›yla ayn› teflvik belgesi
kapsam› yat›r›m için birden fazla itfa tablosuna göre ifllem
yap›labilecektir.
Kullan›lm›fl makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teflebbüsleri
dahil kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›n›n yapaca¤› yat›r›mlar için faiz deste¤i
öngörülmemifltir. Ayr›ca, di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nca
kulland›r›lan veya kamu kaynaklar›ndan sübvanse edilen krediler
için de faiz deste¤i uygulanmayacakt›r.
Kullan›lan kredilerin faiz, kar pay› veya ana paralar›n›n yat›r›mc›
taraf›ndan itfa planlar›nda belirtilen sürelerde ilk defa geri
ödenmemesi halinde, bu durum ilgili arac› kurumlar taraf›ndan
en k›sa sürede Müsteflarl›¤a bildirilecek ve Müsteflarl›kça faiz
deste¤i ödemeleri durdurulacakt›r. Yat›r›mc›n›n kredi geri ödeme
yükümlülüklerini yerine getirdi¤inin daha sonra ilgili arac› kurumca
Müsteflarl›¤a bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler
için faiz deste¤i ödemeleri bafllang›çta öngörülen ödeme
tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar
bafllat›lacak; kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden
aksamas› halinde ise faiz deste¤i ödemesine son verilecektir.
Teflvik belgesi kapsam› yat›r›m›n baflka bir yat›r›mc›ya
devredilmesi durumunda, devralan yat›r›mc›n›n teflvik belgesinde
faiz deste¤inin öngörülmüfl olmas› ve arac› kurumca da uygun
görülmesi halinde, yeni yat›r›mc› için eski itfa plan›ndaki vade,
faiz deste¤i miktar› ve benzeri flartlar de¤ifltirilmeksizin bakiye
kredi için düzenlenecek yeni itfa plan›na göre faiz deste¤i
ödenmesine devam edilecek; aksi takdirde, devredilen makine
ve teçhizata yönelik faiz deste¤i uygulamas› durdurulacakt›r.
Arac› kurum, faiz deste¤ine esas olan kredinin teflvik belgesi
kapsam›ndaki harcamalar için kulland›r›lmas›yla yükümlüdür.
Kredinin amac› d›fl›nda kullan›ld›¤›n›n tespiti halinde bankaca,
Müsteflarl›kça kulland›r›lan faiz deste¤i tutar›na ilgili bankan›n
bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oran› uygulanmak suretiyle
tespit edilecek mebla¤›n, finansal kiralama flirketlerince ise itfa
plan›nda belirtilen toplam faiz deste¤i miktar›n›n befl ifl günü
içerisinde bütçeye gelir yaz›lmak üzere muhasebe birimi hesab›na
yat›r›lmas› gerekmektedir.
Aksi takdirde söz konusu mebla¤lar Müsteflarl›kça, bankalar için,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki karfl›l›k
hesab›ndan virman yap›larak veya di¤er hukuki yöntemler
kullan›larak ve finansal kiralama flirketleri için ise 6183 Say›l›
Kanun hükümleri uygulanarak geri al›nacakt›r.
Teflvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde
yararlan›lan faiz deste¤i tutar› 6183 Say›l› Kanun hükümleri
çerçevesinde tahsil edilecektir.
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10.1.3.2 Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i
Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda
desteklenen yat›r›mlardan, tamamlama vizesi yap›lm›fl teflvik
belgesinde kay›tl› istihdam› aflmamak kayd›yla; komple yeni
yat›r›mlarda, teflvik belgesi kapsam›nda gerçekleflen yat›r›mla
sa¤lanan, di¤er yat›r›m cinslerinde yat›r›m›n tamamlanmas›n›
müteakip, yat›r›ma bafllama tarihinden önceki son alt› ayl›k
dönemde (mevsimsellik özellik tafl›yan yat›r›mlarda bir önceki
y›la ait mevsimsel istihdam ortalamalar› dikkate al›n›r) Sosyal
Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne verilen ayl›k prim ve hizmet belgesinde
bildirilen ortalama iflçi say›s›na ilave edilen istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi iflveren hissesinin asgari ücrete tekabül
eden k›sm› afla¤›da belirtilen sürelerde Hazinece karfl›lan›r.

Bölgeler

31.12.2010 tarihine
kadar bafllan›lan
yat›r›mlar

31.12.2010 tarihinden
sonra bafllan›lan
yat›r›mlar

I

2 y›l

-

II

3 y›l

-

III

5 y›l

3 y›l

IV

7 y›l

5 y›l

Komple yeni yat›r›m cinsi d›fl›nda düzenlenen teflvik belgeleri
kapsam›nda sigorta primi iflveren hissesi deste¤i mevcut istihdam
say›s›n›n üzerindeki ilave istihdam için uygulanacak olup, ayl›k
prim ve hizmet belgesinde kay›tl› iflçi say›s›n›n mevcut istihdam›n
alt›nda olmas› halinde ilgili ay için prim deste¤i uygulanmayacakt›r.
5084 Say›l› Kanun kapsam›ndaki desteklerden yararlanmakta
olan iflletmeler için, bu Karar kapsam›nda ayr›ca prim deste¤i
uygulanmayacak; ancak, söz konusu iflletmelerde 2009/15199
say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'na istinaden düzenlenecek teflvik
belgeleri kapsam›nda gerçeklefltirilecek yat›r›mlara istinaden
oluflacak ilave istihdam için de prim deste¤i uygulanacakt›r.
‹flveren hissesine ait primlerin karfl›lanabilmesi için iflverenlerin
çal›flt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak 5510 Say›l› Kanun uyar›nca
ayl›k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta
primlerinin sigortal› hissesine isabet eden tutar›n Hazinece
karfl›lanmayan iflveren hissesine ait tutar› ödemifl olmas› flart›
aranacakt›r. ‹flveren taraf›ndan ödenmesi gereken primlerin geç
ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumu'na
yap›lacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm›
iflverenden tahsil edilecektir.
Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uygulamas›na, iflletmeye
geçifl tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip
eden aydan itibaren bafllan›r. Uygulaman›n ilk bafllad›¤› ay esas
al›narak teflvik belgesinde belirtilen süre kadar yararland›r›ld›ktan
sonra uygulamaya son verilir.
10.1.3.3 ‹ndirimli kurumlar vergisi uygulamas›
Bilindi¤i üzere Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde
kurumlar vergisi oran› % 20 olarak belirlenmifltir. Söz konusu
Kanun'a 5838 Say›l› Kanun ile eklenen 32/A maddesi ile bafllanm›fl
olan baz› yat›r›mlardan sa¤lanan kazançlara % 20'den daha
düflük bir oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle
yat›r›mlar›n Devletçe desteklenmesi mümkün hale getirilmifltir.
Yat›r›mlardan sa¤lanan kazanca uygulanacak vergi oranlar› ile
yat›r›ma katk› oranlar› Kanun'un verdi¤i yetki çerçevesinde
önceki bölümlerde yer verilen mezkur Bakanlar Kurulu Karar›
ile belirlenmifltir.

‹ndirimli vergi oranlar› yat›r›mc›lar›n münhas›ran teflvik belgesine
bafllanm›fl yat›r›mlardan elde edecekleri kazanca uygulanacakt›r.
Önceki yat›r›m indirimi uygulamalar›n›n aksine, yat›r›mc›lar›n
tüm kazançlar› yerine sadece teflvik belgesine konu yat›r›mlar
dolay›s›yla elde etikleri kazançlara uygulanacak olmas› nedeniyle,
eski uygulamalara nazaran s›n›rlay›c› ve daralt›c› bir özelli¤i
bulunmaktad›r.
Sa¤lanan vergisel teflvikten kurumlar vergisi mükelleflerinin
yan›nda gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir. Kurumlar
ve gelir vergisi mükellefleri Kanun kapsam›nda gerçeklefltirmifl
olduklar› teflvik belgeli yat›r›mlardan elde ettikleri kazançlar›na
indirimli gelir/kurumlar vergisi oran› uygulayacaklard›r. ‹ndirimli
oranlar stopaj suretiyle yap›lan vergilendirmede
uygulanamayacakt›r.
Söz konusu Kanun hükmü gere¤i finans ve sigortac›l›k konular›nda
faaliyet gösteren kurumlar ve ifl ortakl›klar›, taahhüt iflleri
yapanlar ile 4283 say›l› Yap-‹fllet Modeli ile Elektrik Enerjisi
Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹flletilmesi ile Enerji Sat›fl›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun ve 3996 say›l› Baz› Yat›r›m ve
Hizmetlerin Yap-‹fllet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas›
Hakk›nda Kanun kapsam›nda gerçeklefltirilen yat›r›mlar, rödovans
sözleflmelerine ba¤l› olarak yap›lan yat›r›mlar, indirimli kurumlar
vergisi veya gelir vergisi uygulamas›ndan yararlanamayacakt›r.
Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda
gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için geçerli olacak vergi indirimi
uygulamas›nda, arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana
tabi olmayan di¤er harcamalar indirimli vergi uygulamas›ndan
yararlanamayacakt›r.
‹ndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutar› yat›r›ma katk›
tutar›na ulafl›ncaya kadar indirimli vergi uygulamas›na devam
edilecektir. Yat›r›mc›lar›n faydalanabilecekleri azami vergi indirimi
tutar› teflvik belgesine ba¤lanacak yat›r›m tutar› ile yat›r›m›n
yap›ld›¤› bölge için tespit edilen yat›r›ma katk› oran›n›n çarp›lmas›
sonucu bulunacak tutar olacakt›r. Söz konusu yat›r›ma katk›
tutar›, yat›r›mlar›n, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle
tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe karfl›lanacak k›sm›;
yat›r›ma katk› oran› ise yat›r›ma katk› tutar›n›n, yap›lan toplam
yat›r›ma bölünmesi suretiyle bulunacak oran› ifade etmektedir.
Tevsi yat›r›mlarda, elde edilen kazanc›n iflletme bütünlü¤ü
çerçevesinde ayr› hesaplarda izlenmek suretiyle tespit
edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanacakt›r.
Kazanc›n ayr› bir flekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli
oran uygulanacak kazanç, yap›lan tevsi yat›r›m tutar›n›n, dönem
sonunda kurumun aktifine kay›tl› bulunan toplam sabit k›ymet
tutar›na (devam eden yat›r›mlara ait tutarlar da dahil) oranlanmas›
suretiyle belirlenecektir. Bu hesaplama s›ras›nda iflletme aktifinde
yer alan sabit k›ymetlerin kay›tl› de¤eri, yeniden de¤erlenmifl
tutarlar› ile dikkate al›nacakt›r.
Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda
gerçeklefltirilen yat›r›mlarda, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya
gelir vergisine uygulanacak indirim oranlar› ile yat›r›ma katk›
oranlar› afla¤›da belirtilmifltir.

Bölgesel uygulama
Yat›r›ma
Bölgeler katk› oran›
(%)

Büyük ölçekli yat›r›mlar

Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi
Yat›r›ma
veya gelir
veya gelir
katk› oran›
vergisi indirim
vergisi indirim
(%)
oran› (%)
oran› (%)

I

10

25

25

25

II

15

40

30

40

III

20

60

40

60

IV

25

80

45

80

Ancak, teflvik belgesi kapsam›nda 31.12.2010 tarihine kadar
yat›r›ma bafllanmas› halinde afla¤›da belirtilen indirim oranlar›
ile yat›r›ma katk› oranlar› uygulanacakt›r.
Bölgesel uygulama
Yat›r›ma
Bölgeler katk› oran›
(%)

I

20

Büyük ölçekli yat›r›mlar

Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi
Yat›r›ma
veya gelir
veya gelir
katk› oran›
vergisi indirim
vergisi indirim
(%)
oran› (%)
oran› (%)

50

30

50

II

30

60

40

60

III

40

80

50

80

IV

60

90

70

90

‹ndirimli kurumlar vergisi uygulamas›na, yat›r›m›n k›smen veya
tamamen faaliyete geçti¤i tarihten itibaren bafllanacakt›r. Bu
durumda geçici vergi döneminde de uygulama olabilecektir.
Di¤er bir ifadeyle, indirimli kurumlar vergisi uygulamas› için
dönem sonunu beklemek gerekmeyecektir. Geçici vergi
döneminde, yap›lan teflvikli yat›r›mdan kazanç elde edilmesi
halinde, indirimli kurumlar vergisi oran› uygulanabilecektir. Ayn›
mükellef taraf›ndan farkl› il gruplar›nda yat›r›m yap›lmas› ve
teflvik belgesi al›nmas› durumunda, her ile iliflkin yat›r›ma katk›
oran› ve indirimli kurumlar vergisi oran› ayr› ayr› dikkate
al›nacakt›r.
fiartlar sa¤lanmadan indirimli vergi oran› uygulamas›ndan
yararlan›lmas› durumunda, zaman›nda tahakkuk ettirilmeyen
vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
10.1.3.3.1 Örnek indirimli kurumlar vergisi uygulamas›
Yat›r›mc› (A) A.fi. III. bölgede bulunan bir ilde 2009/15199 Say›l›
Karar çerçevesinde gerçeklefltirece¤i yat›r›m (büyük ölçekli
yat›r›m kriterlerine uymamaktad›r) için Hazine Müsteflarl›¤›ndan
teflvik belgesi alm›flt›r. Belge kapsam›nda 2010 y›l›nda 4.000.000
TL tutar›nda yat›r›m harcamas› gerçeklefltirilmifltir. Yukar›daki
tablodan görülece¤i üzere bu yat›r›m için Bakanlar Kurulu
taraf›ndan belirlenen katk› oran› % 40, kurumlar vergisi indirim
oran› ise % 80'dir. Buna göre;
- ‹ndirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle Devletçe
al›nmas›ndan vazgeçilen vergi yoluyla yat›r›ma sa¤lanan katk›
tutar› (4.000.000 * % 40 =) 1.600.000 TL,
- Yat›r›ma katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar yat›r›m›n
iflletilmesinden sa¤lanacak kazanca uygulanacak kurumlar
vergisi oran› [% 20 - (% 20 * % 80) =] % 4,
- Katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar y›llar itibar›yla indirimli kurumlar
vergisi uygulanabilecek toplam kazanç tutar› [1.600.000 /
(0,20 - 0,04) = ] 10.000.000 TL (Katk› tutar›n›n, normal
kurumlar vergisi oran› ile indirimli kurumlar vergisi oran›
aras›ndaki farka bölünmesi suretiyle hesaplanm›flt›r.) olacakt›r.
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Yat›r›m 2010 y›l›nda iflletilmeye bafllanm›flt›r. Bu yat›r›mdan elde edilen kazançlar›n afla¤›daki tablodaki gibi oldu¤u
kabul edildi¤inde, y›llar itibar›yla bu kazançlar üzerinden ödenecek olan kurumlar vergileri ile yat›r›ma katk›
tutarlar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.

Y›llar
2010

Yat›r›mdan
elde edilen
kazanç

Kurumlar vergisi
Normal orana
göre hesaplanan
(%20)

3.500.000

700.000

BKK'na göre
ödenecek
(%4)

Y›ll›k tutar

140.000

560.000

Yat›r›ma devlet katk›s›
Toplam tutar
Kalan tutar

560.000

1.040.000

2011

5.000.000

1.000.000

200.000

800.000

1.360.000

240.000

2012

4.000.000

800.000

560.000

240.000

1.600.000

---

Toplam

12.500.000

2.500.000

900.000

1.600.000

a. 2010 y›l›
2010 y›l›nda indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek toplam
kazanç tutar› 10.000.000 TL'dir. Ayn› y›lda yat›r›mdan sa¤lanan
3.500.000 TL'lik kazanç, bu tutardan düflük oldu¤undan, 2010
y›l› kazanc›n›n tamam›na indirimli kurumlar vergisi oran›
uygulanabilecektir.
2010 y›l›nda yat›r›mdan elde edilen 3.500.000 TL'lik kazanç
üzerinden % 20 oran› yerine % 4 oran›nda kurumlar vergisi
hesaplanmas› nedeniyle, 2010 y›l›nda Devletin yat›r›ma katk›s›
(700.000 - 140.000 =) 560.000 TL olmaktad›r. Katk› tutar›n›n
(1.600.000 - 560.000 =) 1.040.000 TL'si sonraki y›llara
devretmifltir.
b. 2011 y›l›
2011 y›l›nda indirimli kurumlar vergisi oran› uygulanabilecek
toplam tutar (10.000.000 - 3.500.000 =) 6.500.000 TL'dir.
Ayn› y›lda yat›r›mdan sa¤lanan 5.000.000 TL'lik kazanç, bu
tutardan düflük oldu¤undan, 2011 y›l› kazanc›n›n tamam›na
indirimli kurumlar vergisi oran› uygulanabilecektir. 2011 y›l›nda
yat›r›mdan elde edilen 5.000.000 TL'lik kazanç üzerinden %
20 oran› yerine % 4 oran›nda kurumlar vergisi hesaplanmas›
nedeniyle, 2011 y›l›nda Devletin yat›r›ma katk›s›
(1.000.000 - 200.000 =) 800.000 TL olmaktad›r. Katk› tutar›n›n
(1.040.000 - 800.000 =) 240.000 TL'si sonraki y›llara
devretmifltir.
c. 2012 y›l›
2012 y›l›nda indirimli kurumlar vergisi oran› uygulanabilecek
toplam tutar (6.500.000 - 5.000.000 =) 1.500.000 TL'dir. Ayn›
y›lda yat›r›mdan sa¤lanan 4.000.000 TL'lik kazanç, bu tutardan
fazla oldu¤undan, 2012 y›l› kazanc›n›n ancak 1.500.000 TL'lik
k›sm›na indirimli kurumlar vergisi oran› uygulanabilecek, kazanc›n
kalan (4.000.000 - 1.500.000 =) 2.500.000 TL'lik k›sm›na ise
normal kurumlar vergisi oran› uygulanacakt›r. Buna göre 2012
y›l›nda yat›r›mdan sa¤lanan kazanç üzerinden;
1.500.000 x % 4 = 60.000 TL 2.500.000 x % 20 = 500.000 TL
olmak üzere, toplam 560.000 TL kurumlar vergisi ödenecektir.
Bu hesaplamalar uyar›nca, yap›lan yat›r›m›n 2010 y›l›nda
560.000 TL'si, 2011 y›l›nda 800.000 TL'si ve 2012 y›l›nda da
240.000 TL'si olmak üzere toplam 1.600.000 TL'lik k›sm›
Devlet katk›s› ile gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
10.1.3.4 Yat›r›m yeri tahsisi
5838 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun'un 23. madde hükmü çerçevesinde Müsteflarl›kça teflvik
belgesi düzenlenmifl büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel
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desteklerden yararlanacak yat›r›mlar için Maliye Bakanl›¤›nca
belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yat›r›m yeri tahsis
edilebilecektir.
5520 Say›l› Kanun gere¤i finans ve sigortac›l›k konular›nda
faaliyet gösteren kurumlar ve ifl ortakl›klar› ile 4283 say›l› Yap‹fllet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve
‹flletilmesi ile Enerji Sat›fl›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun ve
3996 say›l› Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹fllet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun kapsam›nda
gerçeklefltirilen yat›r›mlar kapsam d›fl› b›rak›lm›flt›r.
10.1.4 Di¤er teflvikler
10.1.4.1 KKDF istisnas›
Yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda kullan›lan krediler üzerinden
Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonu kesintisi yap›lmamaktad›r.
10.1.4.2 Tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri
mamulleri sektörlerine tafl›nma deste¤i
Tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri
sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan
iflletmelerin IV. bölgedeki illere 31.12.2010 tarihine kadar bütünüyle
tafl›nmas› ve en az 50 kiflilik istihdam sa¤lanmas› halinde bu
tesisler için;
a. Kurumlar veya gelir vergisi nakil tarihini izleyen hesap
döneminden itibaren 5 y›l süreyle % 75 oran›nda indirimli
olarak uygulanacakt›r.
b. Tafl›nma ile birlikte yap›lacak ilave yat›r›mlar› da içeren teflvik
belgesi kapsam› yat›r›mlar için yat›r›m yeri tahsis edilebilecek;
sadece tafl›nma ifllemini gerçeklefltiren iflletmeler için yat›r›m
yeri tahsis edilmeyecektir.
5084 Say›l› Kanun kapsam› desteklerden yararlanmakta olan I.
ve II. bölgedeki iflletmeler IV. bölgeye tafl›nd›klar› tarihten sonraki
dönem için sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uygulamas›ndan
yararlanabileceklerdir.

10.2 Teflvik belgesi ve belge ile ilgili hususlar
10.2.1 Teflvik belgesi
Teflvik belgesi düzenlenmesine iliflkin talepler Hazine
Müsteflarl›¤›na yap›lacakt›r. Müsteflarl›¤a yap›lacak müracaatlar›n,
yabanc› sermayeli flirket ve flubelerce gerçeklefltirilecek yat›r›mlar
için Yabanc› Sermaye Genel Müdürlü¤üne, di¤er bütün yat›r›mlar
için Teflvik ve Uygulama Genel Müdürlü¤üne yap›lmas›
gerekmektedir. Ancak baz› yat›r›mlar için yat›r›mc›n›n tercihine
ba¤l› olarak sanayi odalar›na da baflvuru imkan› bulunmaktad›r.

Teflvik belgesi düzenlenebilmesi için;
a. Yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzal› müracaat
dilekçesi,
b. Yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter tasdikli
imza sirküleri,
c. Yat›r›m bilgi formu: 2009/1 No.lu Tebli¤'in ekinde (Ek-1) yer
almaktad›r. Bir nüsha olarak haz›rlanacak olan bu belgenin
her sayfas›n›n yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilerce
imzalanmas› ve kaflelenmesi gerekmektedir.
d. Müsteflarl›¤a yap›lacak müracaatlarda, 400 TL tutar›ndaki
mebla¤›n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki
muhasebe birimi hesab›na yat›r›ld›¤›na dair makbuzun ikinci
nüshas›, sanayi odalar›na yap›lacak müracaatlarda, yukar›da
belirtilen mebla¤›n 100 TL tutar›ndaki k›sm›n›n ilgili sanayi
odas›n›n hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösterir makbuz nüshas› ile
bakiye k›sm›n›n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki
muhasebe birimi hesab›na yat›r›ld›¤›na dair makbuzun ikinci
nüshas›,
e. Firman›n sermaye yap›s›, sermaye miktar› ve faaliyet konular›
aç›s›ndan nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi asl›
veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örne¤i,
f. 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
uyar›nca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel
olmufl prim ve idari para cezas› borçlar›n›n bulunmad›¤›na
veya tecil ve taksitlendirildi¤ine ya da yap›land›r›ld›¤›na ve
yap›land›rman›n bozulmad›¤›na dair Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun ilgili birimlerinden al›nacak yaz›n›n asl›,
g. 2872 say›l› Çevre Kanunu'na istinaden, sadece ÇED Yönetmeli¤i
eki listelerde yer alan “Çevresel Etki De¤erlendirmesi Olumlu
Karar› veya Çevresel Etki De¤erlendirmesi Gerekli De¤ildir
Karar›” flart› aranmas› gereken yat›r›m konular› için Çevre ve
Orman Bakanl›¤›ndan al›nan Karar ve/veya Karara iliflkin yaz›.
ile birlikte Müsteflarl›¤a müracaat edilecektir.
Ancak, yabanc› sermayeli yat›r›mlar, büyük ölçekli yat›r›mlar,
bölgesel uygulamalar kapsam›ndaki yat›r›mlar ile araflt›rma ve
gelifltirme ile çevre yat›r›mlar› hariç olmak üzere sabit yat›r›m
tutar› 8.000.000 TL'yi aflmayan ve tebli¤le belirlenecek imalat
sanayi yat›r›mlar› için firman›n tercihine ba¤l› olarak yat›r›m›n
yap›laca¤› yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ne ba¤l›
sanayi odalar›na da müracaat edilebilecektir.
Hazine Müsteflarl›¤›n›n yapaca¤› nihai de¤erlendirme sonucunda
uygun görülen yat›r›mlar teflvik belgesine ba¤lanacak olup,
müsteflarl›k, gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve yat›r›m›n
konusuna ba¤l› olarak ilgili kamu kurum ve kurulufllar›ndan
al›nm›fl görüfl, izin, ruhsat ve benzeri belgeleri istemeye yetkilidir.
Tamamlanm›fl yat›r›mlar ile müracaat tarihinden önce
gerçeklefltirilmifl bulunan yat›r›m harcamalar› teflvik belgesi
kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir.
Teflvik belgeleri kapsam›nda; yat›r›m mallar› ile otomobil ve hafif
ticari araç yat›r›mlar›nda yat›r›m dönemi içerisinde kalmak
kayd›yla CKD aksam ve parçalar›, gemi ve 50 metrenin üzerindeki
yat infla yat›r›mlar› ile ilgili tekne kabu¤u hariç olmak üzere ham
madde, ara mal› ve iflletme malzemesi, kullan›lm›fl yerli makine
ve teçhizat, arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek
araçlar›, porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve
mutfak eflyas›, ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m
hizmetleri ile ambalaj yat›r›mlar›na yönelik teflvik belgeleri hariç
di¤er teflvik belgeleri kapsam›nda bas›m ve matbaa makinalar›
ile kullan›lm›fl bas›m ve bask› makinalar› de¤erlendirilmeyecektir.
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G›da ürünleri ve içecek imalat› ile entegre hayvanc›l›k
yat›r›mlar›nda; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik
kasa, so¤utucu ünite, çekici, kamyon kasas› ve kamyonet kasas›,
havayolu tafl›mac›l›k hizmetlerine yönelik yat›r›mlar d›fl›ndaki
di¤er yat›r›mlar için uçak ve helikopter teflvik belgeleri kapsam›na
dahil edilmemektedir. Di¤er yat›r›m konular›nda ise sektörel
özellikler dikkate al›narak teflvik belgesi kapsam›nda
de¤erlendirilmeyecek harcamalar belirlenmektedir.
Teflvik belgelerine ait ithal ve yerli listelerde inflaat malzemelerine
yer verilmemektedir.
Yat›r›m mal› ifadesi ile bina ve arsa hariç teflvik belgesi
kapsam›ndaki mal ve hizmet üretimi için kullan›lan her türlü
makine, teçhizat, tesisat ve yat›r›m›n cinsine ba¤l› olarak mefruflat
gibi sabit harcamalar anlafl›lmaktad›r.
Teflvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaat tarihinden önce
gerçeklefltirilmifl bulunan yat›r›m harcamalar›n›n teflvik belgesi
kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.
Teflvik belgesinde öngörülen yat›r›ma bafllama tarihi, teflvik
belgesi için Müsteflarl›¤a veya sanayi odas›na müracaat tarihidir.
Yat›r›ma bafllan›ld›¤›n›n kabul edilebilmesi için, arazi-arsa al›m›,
altyap›n›n haz›rlanmas›, inflaata bafllama, makine ve teçhizat
temini gibi harcamalardan bir veya birkaç›n›n gerçeklefltirilmesi
flartt›r. Ancak teflvik belgesinin ilk düzenlendi¤i tarihteki sabit
yat›r›m tutar› esas al›nmak üzere; bölgesel uygulama kapsam›nda
gerçeklefltirilen yat›r›mlarda teflvik belgesinde kay›tl› sabit yat›r›m
tutar›n›n en az % 10'u oran›nda, büyük ölçekli yat›r›mlarda ise
en az 5 milyon Türk liras› tutar›nda harcama yap›lmas› halinde
yat›r›ma bafllan›lm›fl say›lmaktad›r.
Yat›r›m projesine iliflkin karar al›nmas›, ön haz›rl›k yap›lmas›,
fizibilite yap›lmas› ve flirket kurulmas› yat›r›ma bafllama
say›lmamaktad›r.
Komple yeni yat›r›m, tevsi, modernizasyon, ürün çeflitlendirmesi,
entegrasyon yat›r›mlar›, teflvik belgesi kapsam›nda yap›labilecek
olan yat›r›m cinsleri olarak belirlenmifltir.
Teflvik belgesi kapsam›nda yat›r›m olarak de¤erlendirilecek
çal›flmalar afla¤›daki tan›mlar çerçevesinde de¤erlendirilecektir.
Komple yeni yat›r›m
Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat
ile yard›mc› tesisleri içeren, gerekti¤inde arazi-arsa, bina-inflaat
harcamalar›n› da ihtiva eden, yat›r›m›n yap›laca¤› yerde ayn›
üretim konusunda mevcut tesisi veya altyap› bütünlü¤ü
bulunmayan yat›r›mlard›r. Ayr›ca, mevcut tesislerde makine ve
teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite art›fl›n›n % 100'ü geçmesi
halinde bu yat›r›mlar yeni yat›r›m say›lacakt›r.
Tevsi
Mevcut bir yat›r›ma ilave üretim hatt› veya makine ve teçhizat
ilave yap›lmas› suretiyle üretim miktar›n›n art›r›lmas› veya yeni
bir yat›r›m hüviyeti tafl›mayan, mevcut üretim hatt›nda yer alan
makine ve teçhizatlar›n bir bölümünün kapasite aç›s›ndan ve
ifllevsel olarak üretim ak›fl›ndaki di¤er makine ve teçhizatlarla
uyum içinde olmad›¤› durumlarda makine ve teçhizatlar›n
de¤ifltirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve geniflleme
yap›ld›ktan sonra mevcut tesis ile alt yap› müflterekli¤i oluflturarak
bir bütün teflkil eden, ayn› iflletmede ayn› mal ve hizmetin
kapasitesini en fazla % 100'e kadar art›rmaya yönelik
yat›r›mlard›r.
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Modernizasyon
Mevcut tesislerin üretim hatlar›nda, geliflen teknoloji sonucunda
teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlam›fl makine ve
teçhizatlara teknolojiye uygun parçalar›n eklenmesi veya mevcut
bir aksam›n geliflmifl bir modeli ile veya makine teçhizat›n yenileri
ile de¤ifltirilmesini, tesiste eksik kalm›fl yat›r›m harcamalar›n›n
tamamlanmas›n›, nihai ürünün do¤rudan kalitesinin
yükseltilmesini veya modelinin de¤ifltirilmesini içeren
yat›r›mlard›r.
Ürün çeflitlendirmesi
Mevcut tesis ile altyap› müflterekli¤i olan, ayn› iflletmede mevcut
makine ve teçhizata yap›lacak ilave yat›r›mla farkl› bir nihai ürün
elde edilmesine yönelik yat›r›mlard›r.
Entegrasyon
Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlar›nda elde
edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara mal› verecek ve/veya
üretilmekte olan nihai ürünü ara mal› olarak kullanabilecek
flekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye do¤ru entegre olan,
yat›r›m›n konusu ve projenin özelli¤i dikkate al›narak kaideten
ayn› il s›n›rlar› içinde veya ayn› yerde ve ayn› tesis bünyesinde
olan yat›r›mlard›r.
10.2.1.1 Teflvik belgesinin revizesi
Teflvik belgesinde kay›tl› olan de¤erler nihai de¤erler olmay›p,
yat›r›m›n her aflamas›nda tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden
yap›lacak de¤erlendirme sonucunda teflvik belgesini düzenleyen
merci taraf›ndan de¤ifliklik yap›labilmektedir.
Teflvik belgesinin sabit yat›r›m tutar›nda % 50'nin üzerinde art›fl
veya azal›fllarda yat›r›mc›lar, teflvik belgesini düzenleyen mercie
müracaat ederek, teflvik belgesinin revizesi talebinde
bulunabilirler. Yat›r›ma bafllama tarihinden sonra temin edilen,
ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve
teçhizat›n proje ile uyumlu olanlar›, talep edilmesi halinde teflvik
belgesi kapsam›na dahil edilecektir.
10.2.1.2 Süre uzat›m›
Teflvik belgesi kapsam› yat›r›mlar›n proje baz›nda yap›lacak
de¤erlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçeklefltirilmesi
esast›r. Yat›r›m›n öngörülen sürede gerçeklefltirilememesi halinde,
yat›r›ma bafllan›lm›fl olmas› kayd›yla Yat›r›m Takip Formu ile
birlikte teflvik belgesinin düzenlendi¤i mercie süre uzat›m›
talebinde bulunulmas› durumunda, teflvik belgesinde kay›tl› ilk
sürenin yar›s› kadar ek süre verilebilecektir.
Mücbir sebep veya fevkalade hal durumlar› nedeniyle
yat›r›mc›lar›n faaliyetlerini durdurmalar› veya yürütememeleri
halinde, yat›r›m›n verilen ek süre de dahil gerçeklefltirilemedi¤inin
tevsik edilmesi durumunda Müsteflarl›kça proje baz›nda ek süre
verilebilecektir.

10.3 Yat›r›m teflvik mevzuat›na iliflkin di¤er
hususlar
10.3.1 Yat›r›mlar›n nakli
Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda
gerçeklefltirilen yat›r›mlar›n, iflletmeye geçifl tarihinden itibaren
asgari befl y›l süre ile bulundu¤u bölgede faaliyette bulunmas›
gerekmektedir. Ancak Müsteflarl›ktan izin al›nmas› ve yat›r›m
konusunun tafl›n›lacak bölgede desteklenecek konular aras›nda
yer almas› kayd›yla di¤er bölgelere tafl›n›labilecektir. Sosyoekonomik geliflmifllik seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili
yat›r›m konusunun desteklenmedi¤i bölgelere tafl›nmalarda,
fazladan yararlan›lan destekler ilgili mevzuat› çerçevesinde geri
al›nacakt›r. ‹flletmeye geçifl tarihinden itibaren befl y›ll›k süre ile
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bulundu¤u bölgede faaliyette bulunan yat›r›mlar›n di¤er bölgelere
tafl›nmas› serbesttir. Ancak bu durumda, varsa tafl›nma tarihinden
itibaren bakiye yat›r›ma katk› tutar› için indirimli kurumlar vergisi
veya gelir vergisi uygulamas› yap›lmayacakt›r.
Befl y›ll›k süreyi doldurmufl ancak tamamlama vizesi yapt›r›lmam›fl
yat›r›mlar için, tafl›nma öncesinde Müsteflarl›¤a müracaat edilerek
tamamlama vizelerinin yapt›r›lmas› gerekmektedir. Bu tür
yat›r›mlara tafl›nma sonras›nda da yer de¤iflikli¤i izni
verilebilmektedir. Ayr›ca, genel teflvik sisteminden yararlanan
yat›r›mlar›n yer de¤iflikli¤i talepleri, yat›r›m dönemi de dahil
olmak üzere Müsteflarl›kça de¤erlendirilerek proje baz›nda
sonuçland›r›lacakt›r.
10.3.2 Finansal kiralama
Finansal kiralama flirketi finansal kiralama ifllemine konu makine
ve teçhizatlar için, teflvik belgesi sahibi yat›r›mc› ile sözleflme
yapmas› ve sözleflme kapsam› yat›r›m mallar›n› sözleflme yapt›¤›
yat›r›mc›ya kiralamas› durumunda gümrük vergisi muafiyeti ve
KDV istisnas› desteklerinden yararlanabilmektedir.
Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›r›mlar
için finansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi
düzenlenmeksizin yat›r›mc›n›n teflvik belgesi dikkate al›narak ve
teflvik belgesini düzenleyen mercice onaylanan finansal kiralama
ifllemine konu makine ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya
ithalat ifllemleri yap›lmaktad›r. Bu ifllemlerde yat›r›mc› ile finansal
kiralama flirketleri müteselsilen sorumlu olacakt›r.
Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat›n yat›r›mc›ya teslim
tarihinden itibaren 5 y›ll›k süre dolmadan devredilmesi durumunda
her türlü yükümlülük finansal kiralama flirketine aittir. ‹flas veya
sözleflmenin feshi veya yat›r›m›n gerçekleflmemesi durumunda,
befl y›ll›k süreyi doldurmam›fl makine ve teçhizat içeren teflvik
belgeleri kapsam›nda yararlan›lan destek unsurlar› ilgili mevzuat›
çerçevesinde finansal kiralama flirketinden tahsil olunacakt›r.
Finansal kiralama ifllemine konu makine ve teçhizat›n baflka bir
yat›r›m için kullan›lmas›n›n talep edilmesi halinde; finansal
kiralama flirketi, devredecek yat›r›mc› ve devralacak yat›r›mc›n›n
birlikte müracaat›na istinaden, teflvik belgeli bir yat›r›mc›ya
yap›lacak sözleflmeye istinaden devredilebilecektir. Bu durumda
devreden yat›r›mc›n›n yat›r›m bütünlü¤ünün bozulmas› halinde
söz konusu makine ve teçhizat›n di¤er yollardan temin edilecek
flekilde tekrar ilave edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca yeni
yat›r›mc›n›n teflvik belgesinde kay›tl› destek unsurlar›n›n, ilk
yat›r›mc›n›n yararland›¤› destek unsurlar›ndan daha düflük olmas›
veya destek unsurunun hiç bulunmamas› durumunda fazladan
kullan›lan destekler ilgili mevzuat› çerçevesinde geri al›nacakt›r.
Finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilecek yat›r›mlarda,
kiralamaya konu makine ve teçhizat›n yat›r›mc›ya teslim edilerek
befl y›ll›k sürenin dolmas› kayd›yla, yat›r›mc›ya ait teflvik belgesinin
herhangi bir nedenle iptali, finansal kiralama flirketine müeyyide
uygulamay› gerektirmeyecektir. 5 y›ll›k sürenin dolmamas›
halinde, yat›r›mc›n›n yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya
konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü k›smen veya
tamamen finansal kiralama flirketlerine de uygulanacakt›r.
Sözleflmede devir yetkisinin tan›nmas› halinde de finansal
kiralamaya konu makine ve teçhizat, yat›r›mc›n›n uygun görüflü
olmadan baflka bir finansal kiralama flirketine
devredilemeyecektir. Yat›r›mc›n›n teflvik belgesi kapsam›nda
bulunan kullan›lm›fl makine ve teçhizat›n finansal kiralama yoluyla
teminine izin verilebilmektedir.

Finansal Kiralama Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen ihbar
süresinin bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde kiralayan veya
kirac› taraf›ndan ilgili mercie bildirimde bulunulmas› halinde,
sözleflmenin feshi halinde 6. f›kra hükümleri çerçevesinde devir
yap›labilecektir. Belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak Finansal
Kiralama Kanunu hükümleri dikkate al›narak Müsteflarl›¤›n görüflü
do¤rultusunda ifllem tesis edilecektir.
10.3.3 Devir, sat›fl, ihraç ve kiralama
Yat›r›m tamamlama vizesi yap›lm›fl teflvik belgesi kapsam›ndaki
makine ve teçhizat›n, devir, sat›fl, ihraç veya kiralanmas›, söz
konusu yat›r›m mallar›n›n teminini müteakip befl y›l› doldurmufl
olmas› halinde serbesttir. Ancak söz konusu sat›fllar›n iflletmenin
asgari befl y›l süre ile faaliyette bulunmas›n› engelleyecek mahiyet
tafl›mamas› gerekmektedir.
2009/15199 Say›l› Karar çerçevesinde sadece modernizasyon
cinsinde teflvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek
teflvik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden
düflülecek makine ve teçhizat›n asgari 3 y›l firma aktifinde
bulunmufl olmas› ve aktiflerden düflmeye yönelik sat›fllarda sat›fl›
yapan firman›n ortaklar› ve birinci dereceden yak›nlar›n›n sat›n
alan firma ortakl›k yap›s›nda % 50'nin üzerinde pay sahibi
olmamalar› flart› aranmaktad›r.
Tamamlama vizesi yap›l›p yap›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n befl y›l›n›
doldurmam›fl makine ve teçhizat›n yat›r›m›n bütünlü¤ünün
bozulmamas› kayd›yla veya bütünü ile birlikte; teflvik belgeli bir
baflka yat›r›m için devri, teflvik belgesi olmayan bir baflka
yat›r›mc›ya sat›fl›, ihrac› ve kiralanmas› Müsteflarl›¤›n iznine
tabidir.
Tamamlama vizesi yap›lmam›fl veya tamamlama vizesi yap›lm›fl
olmakla birlikte befl y›l›n› doldurmam›fl makine ve teçhizata sat›fl
izni verilebilmesi için yat›r›m›n bütünlü¤ünün bozulmamas› flart›
aranmaktad›r. Bu tür durumlarda sat›fl izni verilen makine ve
teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmeyecek; ancak
yat›r›mc›n›n teflvik belgesinin sat›fl iznini müteakip di¤er
nedenlerle iptali halinde izin verilen makine ve teçhizata
uygulanan destekler de ilgili mevzuat› çerçevesinde k›smen veya
tamamen geri al›nacakt›r.
Befl y›ll›k süreyi doldurmam›fl makine ve teçhizat›n tamamlama
vizesinin yap›l›p yap›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n izinsiz sat›ld›¤›n›n
tespit edilmesi halinde sat›fl› yap›lan makine ve teçhizat ile ilgili
tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma de¤er vergisi ile varsa
indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle
yararlan›lan destekler ilgili mevzuat› çerçevesinde tahsil
edilecektir. Sat›fl dolay›s›yla yat›r›m tutar›nda meydana gelen
azalma nedeniyle kullan›labilecek azami kredi tutar›nda da azalma
oluflmas› durumunda fazladan kullan›lan krediye tekabül eden
faiz deste¤i, vadeli ithalat ile kredi kullan›m›nda tahsil edilmeyen
Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili mevzuat›
çerçevesinde geri al›nacakt›r.
10.3.4 Kullan›lm›fl makine ve teçhizat ithali
Bölgesel ve sektörel k›s›tlamalar göz önüne al›narak; ‹thalat
Rejimi Karar› uyar›nca yay›mlanan “Kullan›lm›fl veya
Yenilefltirilmifl Olarak ‹thal Edilebilecek Baz› Maddelere ‹liflkin
Tebli¤” hükümleri uyar›nca ithali mümkün olan makine ve teçhizat
(karayolu nakil vas›talar› hariç) ve ‹thalat Rejimi Karar›'n›n 7.
maddesi uyar›nca ithaline izin verilen makine ve teçhizat teflvik
belgesi kapsam›nda ithal edilebilecektir.
Kullan›lm›fl komple tesisler Hazine Müsteflarl›¤›nca proje baz›nda
yap›lacak de¤erlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde
teflvik belgesi kapsam›nda ithal edilebilecektir. Kullan›lm›fl komple
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tesislerin (karayolu nakil vas›talar› hariç) ithaline yönelik talepler
Müsteflarl›kça, ülke ekonomisine katk›s›, katma de¤eri, istihdama
etkisi, makine park›n›n teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar
dikkate al›nmak suretiyle proje baz›nda de¤erlendirilmektedir.
Teflvik belgesi kapsam›nda ithaline izin verilen kullan›lm›fl komple
tesisler; yat›r›m konusuna ba¤l› olarak yard›mc› tesislerden
ba¤›ms›z, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan
veya teflvik belgesinde kay›tl› üretimi yapabilecek bir veya birden
fazla makine ve teçhizattan da oluflabilmektedir. Komple tesisler,
bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve teçhizatlar›
kapsayabilece¤i gibi, ayn› firmaya veya ifltiraklerine ait farkl›
tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluflabilmektedir. Ancak,
farkl› firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizatlar
ile tesis oluflturulamayaca¤› gibi, söz konusu tesislerin revizyon
ve ticareti ile ifltigal eden firmalardan da ithalat yap›lamayacakt›r.
Türkiye'deki serbest bölgelerden kullan›lm›fl komple tesis ithal
edilmek istenmesi halinde; D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›ndan al›nm›fl
mevcut tesisin faaliyet ruhsat› ile tesisin ülke içerisine ithalinde
serbest bölgeler mevzuat› aç›s›ndan herhangi bir sak›nca
bulunmad›¤›na iliflkin uygunluk yaz›s›n›n Müsteflarl›¤a ibraz›n›
müteakip, belge aranmaks›z›n Müsteflarl›k elemanlar›nca
kullan›lm›fl komple tesisin bulundu¤u serbest bölgede yap›lacak
ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni
verilebilmektedir.
Tekstil, haz›r giyim ve konfeksiyon yat›r›mlar›na yönelik teflvik
belgeleri kapsam›nda kullan›lm›fl makine ve teçhizat ithal
edilemeyecektir. Kullan›lm›fl olarak ithal edilen makine ve
teçhizat›n amac› d›fl›nda kullan›lmas› veya sat›lmas› halinde
sa¤lanan destek unsurlar› ilgili mevzuat çerçevesinde geri
al›nacak ve söz konusu makine ve teçhizat gümrüklere iade
edilecektir.
10.3.5 Yat›r›m›n süresi ve tamamlama vizesi
Teflvik belgesi kapsam›ndaki yat›r›mlar›n proje baz›nda yap›lacak
de¤erlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçeklefltirilmesi
esast›r. Yat›r›m›n öngörülen sürede gerçeklefltirilememesi halinde,
teflvik belgesinde kay›tl› ilk sürenin yar›s› kadar ek süre
verilebilmektedir. ‹lgili mevzuat› gere¤i kamu kurum ve
kurulufllar›ndan al›nmas› gerekli izin ve ruhsat gibi di¤er belgelerin
temini veya kamu kurum ve kurulufllar›n›n uygulamalar› sonucu
firmalar›n faaliyetlerini durdurmalar›ndan veya
yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yat›r›m›n
verilen ek süreler de dahil belgede kay›tl› yat›r›m süresi sonuna
kadar gerçeklefltirilemedi¤inin yat›r›mc›lar taraf›ndan tevsik
edilmesi halinde veya tebli¤le belirlenecek mücbir sebep veya
fevkalade hal durumlar›nda Müsteflarl›kça proje baz›nda ek süre
verilebilecektir.
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip alt› ay içinde
yat›r›m›n tamamlama vizesinin yap›lmas› için, teflvik belgesini
düzenleyen merciye veya Müsteflarl›¤a müracaat edilmesi
gerekecektir. Bu süre içinde müracaat edilmemesi halinde,
Müsteflarl›k resen tamamlama vizesi ifllemlerini bafllatabilecektir.
Müsteflarl›kça uygun görülmesi halinde, yat›r›mlar›n tamamlama
vizesi ifllemleri için ticaret ve sanayi odalar›, sanayi odalar›,
ticaret odalar›, deniz ticaret odalar›, bankalar veya yat›r›m›n
bulundu¤u il valili¤i görevlendirilebilmektedir.
Uçak, helikopter ve vinç hizmetlerine yönelik yat›r›mlar›n
tamamlama vizesi ifllemleri, 2009/1 Say›l› Tebli¤'in 7 numaral›
ekinde yer alan bilgi ve belgeler ile yeminli mali müflavirlerce
düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporlar›na istinaden
do¤rudan teflvik belgesini düzenleyen mercice yap›labilecektir.
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Yat›r›mlar›n öngörülen süre içinde tamamlanamamas› veya
asgari yat›r›m tutarlar›na uyulmamas› halinde, teflvik belgeleri
iptal edilerek veya k›smi olarak müeyyide uygulanarak, sa¤lanm›fl
olan destek unsurlar› ilgili mevzuat çerçevesinde yat›r›mc›lardan
geri al›nacakt›r.
10.3.6 Uygulama
Teflvik belgesinde öngörülen destek unsurlar›n›n ilgili kurum ve
kurulufllar taraf›ndan uygulanmas› zorunludur. Müsteflarl›k, baz›
ifllemlerin yürütme yetkisini di¤er kurum ve kurulufllara
devredebilmektedir.
Müsteflarl›k, makro ekonomik politikalar ve geliflen flartlar› göz
önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya, gerekli
düzenlemeleri yapmaya, çeflitli kurum ve kurulufllara verilecek
görevlere iliflkin usul ve esaslar› tebli¤ler ile belirlemeye, ilgili
kurulufllardan bilgi istemeye, özel durumlar› inceleyip
sonuçland›rmaya, mücbir ve hakl› sebeplerin varl›¤› hâlinde
teflvik belgesi ile ilgili gerekli ifllemleri yapmaya, yat›r›mlarda
öngörülen flartlara uyulup uyulmad›¤›n› denetlemeye ve denetim
sonuçlar›na göre gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat
yapan, yanl›fl ve yan›lt›c› bilgi ve belge veren yat›r›mc›lar›n
ifllemlerini s›n›rlamaya, teflvik belgelerini iptal etmeye veya teflvik
belgesi kapsam›nda sa¤lanan destek unsurlar›na yönelik k›smen
veya tamamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.
Destek unsurlar›n›n uygulanmas›nda ortaya ç›kacak tereddüt
ve ihtilaflarda Müsteflarl›¤›n görüflü do¤rultusunda ifllem tesis
edilecektir.
10.3.7 Daha önceki y›llara ait Bakanlar Kurulu Kararlar›na
istinaden düzenlenmifl teflvik belgeleri için uygulanabilecek
hükümler
Daha önceki y›l kararlar›na göre düzenlenen teflvik belgeleri ile
ilgili uygulamalara, teflvik belgesinin dayand›¤› karar ve ilgili
di¤er kararlar çerçevesinde devam edilecektir. 2009/15199 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar›'n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki
kararlara istinaden düzenlenen teflvik belgeleri kapsam›nda
devam etmekte olan yat›r›mlar›n, söz konusu Karar'da öngörülen
ilgili yat›r›m konusuna ait asgari kapasiteleri ve bakiye k›s›mlar›n›n
asgari yat›r›m tutar›n› sa¤lamas› halinde, yat›r›mlar›n bakiye
k›s›mlar›na bu Karar›n lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere
yeni teflvik belgesi düzenlenebilecektir. Bu kapsamda, yeni teflvik
belgesinin düzenlenmesiyle beraber ad› geçen yat›r›mlar, di¤er
flartlar›n da sa¤lanmas› halinde ilgili teflvik unsurlar›ndan
yararlanabileceklerdir.

10.4 Yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas›
Yat›r›m indirimi uygulamas›na iliflkin aç›klamalar Rehber'in "3.5.12
Yat›r›m indirimi istisnas› (GVK mülga ek 1-6 ve mülga 19.
maddeler)" bölümünde yer almaktad›r.

10.5 ‹hracat› teflvik tedbirleri
10.5.1 ‹hracata yönelik vergisel teflvikler
‹hracata yönelik ifllemler, baz› yasal düzenleme ve flartlar
dahilinde, damga vergisinden, banka ve sigorta muameleleri
vergisinden (BSMV), 492 say›l› Harçlar Kanunu gere¤ince al›nan
harçlar ve di¤er kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile
kaynak kullan›m› destekleme fonundan (KKDF) istisna edilmifltir.
Söz konusu düzenlemeler kapsam›nda uygulanan istisna ve
muafiyetlere afla¤›da k›saca de¤inilmifltir.
10.5.1.1 Vergi, resim ve harç istisnas›
‹hracat, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c›
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hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnas›n›n uygulama
usul ve esaslar› daha önce, 2000/1 seri numaral›, “‹hracat, ‹hracat
Say›lan Sat›fl ve Teslimler ile Döviz Kazand›r›c› Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas› Hakk›ndaki Tebli¤”
ile düzenlenmifl iken, 2008/6 numaral› “‹hracat, Transit Ticaret,
‹hracat Say›lan Sat›fl ve Teslimler ile Döviz Kazand›r›c› Hizmet
ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas› Hakk›ndaki Tebli¤”
ile önceki tebli¤ yürürlükten kald›r›larak, istisna uygulamas›
yeniden düzenlenmifltir.
05.12.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan, 2008/6 seri
numaral›, “‹hracat, Transit Ticaret, ‹hracat Say›lan Sat›fl ve
Teslimler ile Döviz Kazand›r›c› Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi,
Resim ve Harç ‹stisnas› Hakk›ndaki Tebli¤” (‹hracat 2008/6) ile;
a. ‹hracat› artt›rmak,
b. ‹hraç ürünlerine uluslararas› piyasada rekabet gücü
kazand›rmak,
c. ‹hraç pazarlar›n› gelifltirmek amac›yla
Tebli¤'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, vergi, resim ve
harç istisnas› sa¤lanmaktad›r.
Vergi, resim ve harç istisnas› uygulamas›nda döviz kazand›r›c›
ifllemlerin mahiyetine göre uygulanacak istisnan›n kapsam›
farkl›l›k gösterebilmektedir. Belirli baz› faaliyetlerde vergi, resim
ve harç istisnas›, proje safhas›ndan projenin bitimine kadar geçen
süredeki ifl ve muameleleri kapsarken, baz› döviz kazand›r›c›
faaliyetlerde istisnan›n kapsam› s›n›rlanmaktad›r.
Öte yandan, 5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda
yap›lan de¤ifliklik neticesinde, 01.01.2004 tarihinden itibaren
döviz kazand›r›c› faaliyetlerle ilgili ifllem ve ka¤›tlar, damga vergisi
ve harçlardan istisna tutulmufltur. Söz konusu istisnalar›n
uygulanmas›na iliflkin olarak yay›mlanan 1 seri numaral› Döviz
Kazand›r›c› Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç ‹stisnas›
Uygulamas› Hakk›nda Tebli¤i ile düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna
göre, döviz kazand›r›c› faaliyetler ile ilgili uygulanacak damga
vergisi ve harç istisnas› “Vergi, Resim ve Harç ‹stisna Belgesi”
veya “Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi”nin ibraz› üzerine ilgili
kurulufllarca baflka bir belge aranmaks›z›n re'sen uygulanacakt›r.
An›lan tebli¤de say›lan istisna kapsam›ndaki döviz kazand›r›c›
faaliyetler, ‹hracat 2008/6 Tebli¤i'nde say›lan ve afla¤›da ayr›nt›l›
olarak belirtilen belgeli ve belgesiz ifllemler ile paraleldir.
10.5.1.2 ‹stisna kapsam›na giren vergiler
2008/6 numaral› Tebli¤'de yap›lan düzenlemeler çerçevesinde,
yararlan›lacak vergi, resim ve harç istisnas› afla¤›daki vergileri
kapsamaktad›r.
a. Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b. Damga vergisi
c. Harçlar
d. Di¤er kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar
e. 80 Say›l› Kanun'a göre al›nan hal rüsumu.
10.5.1.3 Vergi, resim ve harç istisnas›n›n kapsam›na giren
ifllemler
Vergi, resim ve harç istisnas›; ihracat, ihracat say›lan sat›fl ve
teslimler, döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler, transit ticaretle
ilgili ifllemler ve kullan›lan krediler ile bu ifllemler ve krediler ile
ilgili olarak düzenlenen ka¤›tlar› içermektedir. Tebli¤ çerçevesinde
vergi, resim ve harç istisnas› kapsam›na giren ifllemler ve bu
ifllemler nedeniyle düzenlenecek ka¤›tlara afla¤›da yer
verilmektedir.

10.5.1.3.1 Krediler
a. ‹hracat, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler, döviz kazand›r›c›
hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansman›nda
kullan›lmak kayd›yla, bankalarca kulland›r›lan her türlü sevk
öncesi ve sevk sonras› krediler,
b. Türk Eximbank taraf›ndan arac› bankalar vas›tas›yla
kulland›r›lan krediler,
c. T.C. Merkez Bankas›nca Eximbanka aç›lan k›sa vadeli senet
reeskont kredileri ile Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›ndaki
mevzuat uyar›nca ihracat taahhüdüne ba¤l› olarak kulland›r›lan
alt›n kredileri,
d. Firmalar›n sa¤lad›klar› prefinansmanlar,
e. Dahilde ‹flleme Rejimi kapsam›nda yap›lan ithalat ve / veya
yurt içi al›mlar›n finansman› amac›yla kullan›lan krediler,
f. Yukar›da say›lan kredilerin geri ödenmesi.
10.5.1.3.2 ‹fllemler
a. ‹hracatla ilgili ifllem yapan bankalar›n (T.C. Merkez Bankas›
dahil), faktoring flirketlerinin, sigorta flirketlerinin, noterlerin
ve di¤er kurulufllar›n ihracat, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler
ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerle ilgili yapm›fl olduklar›
bütün hizmet ve muameleler dolay›s›yla kendi lehlerine her
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben ald›klar› paralar
ve kambiyo ifllemleri,
b. Türk Eximbank›n fon temini ifllemleri ile ihracat kredi
sigortas› /garantisi ile ilgili ifllemleri,
c. Dahilde ‹flleme Rejimi kapsam›nda yap›lacak ithalat ve / veya
yurt içi al›mlar ile ilgili ifllemler,
d. ‹hracat karfl›l›¤› yap›lacak her türlü ödemeler.
10.5.1.3.3 Düzenlenen ka¤›tlar
‹hracat, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler, döviz kazand›r›c› hizmet
ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili ifllemler nedeniyle
düzenlenen ka¤›tlar.
10.5.1.4 Belgeli ve belgesiz ifllemler
Yukar›da yer verilen ifllem ve bu ifllemlere iliflkin olarak
düzenlenecek belgelere, vergi, resim ve harç istisnas› uygulamas›,
re'sen uygulama veya “Vergi, Resim, Harç ‹stisnas› Belgesi”ne
göre uygulama olmak üzere iki farkl› flekilde
gerçeklefltirilmektedir.
Dahilde ‹flleme Rejimi kapsam›nda yap›lan ithalat ve/veya yurt
içi al›mlar, ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c›
hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnas›ndan
yararland›r›labilmesi için D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›ndan “Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi” al›nmas› zorunludur. Bu çerçevede
kulland›r›lan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir.
Bunun d›fl›ndaki hususlarda vergi, resim ve harç istisnas›, ilgili
kurum ve kurulufllarca re'sen uygulan›r ve herhangi bir belge
ile iliflkilendirilmez.
10.5.1.4.1 Belgesiz ifllemler
Afla¤›da belirtilen ifllemler ve bu ifllemler nedeniyle düzenlenecek
ka¤›tlara; ihracata iliflkin olduklar›n›n tevsik edilmesi durumunda,
ifllemi yapan kurulufllarca, re'sen, vergi, resim ve harç istisnas›
uygulanmaktad›r.
a. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi almak amac›yla proje formu
ekinde verilecek taahhütnameler
b. ‹hracat karfl›l›¤› yap›lacak ödemeler (Destekleme ve Fiyat
‹stikrar Fonu çerçevesinde yap›lan ödemelere iliflkin
taahhütnameler ve temliknameler, SSK prim borçlar› ile genel
bütçeli idarelere olan borçlar›n mahsubu dahil)
c. ‹hracattan do¤an alaca¤›n ihracatç› taraf›ndan temliki
d. ‹hracat ba¤lant›lar› için düzenlenecek anlaflmalar
e. Tedarik edildikleri flekliyle ihraç edilmek üzere mal al›m›
f. Dahilde ‹flleme ‹zni kapsam›nda yap›lan ithalat
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g. Transit ticarete konu mal›n sat›n al›nmas› ve sat›lmas›
h. 4458 say›l› Gümrük Kanunu'nun 131. maddesine istinaden
ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat
rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen
mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihrac› ve ithali
i. Yurt d›fl› ve uluslararas› yurt içi ihaleler, yap ifllet modeli
çerçevesinde yap›lacak yat›r›m projelerine iliflkin sözleflme
safhas›ndan önceki teminat mektuplar› ile ilgili ifllemler (teminat
mektuplar› dahil) ve di¤er ifllemler ve bu konuda düzenlenen
ihale kararlar› (Re'sen uygulanacak damga vergisi ve harç
istisnas›; ihale kararlar›, teminat mektuplar› ve bunlara iliflkin
ifllemler d›fl›nda kalan ifllem ve ka¤›tlara uygulanmaz)
j. Gerçeklefltirilen mamul ürün ihracat› karfl›l›¤› olarak bu ürünlerin
üretiminde kullan›lan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden
veya T.C. fieker Kurumu'nca tespit edilen fleker fabrikalar›ndan
al›m›.
10.5.1.4.2 Belgeli ifllemler
Firmalar›n, afla¤›da belirtilen ihracat, ihracat say›lan sat›fl ve
teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler çerçevesinde
vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararlanmak istemeleri
durumunda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›na müracaat ederek, Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi ve/veya Vergi, Resim, Harç ‹stisnas› Belgesi
almalar› gerekmektedir.
‹hracat ifllemleri
Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi kapsam›nda ve bu belgenin geçerlilik
süresi içerisinde, ihracat amaçl› olmak kayd›yla; yap›lan ithalat
ile yurt içi hammadde, yard›mc› madde, yar› mamul, mamul ve
ambalaj malzemesi al›mlar› ve bunlarla ilgili verilecek her türlü
teminat mektuplar› ile di¤er ifllemlerdir.
‹hracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz kazand›r›c› hizmet
ve faaliyetler
a. Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) Müsteflarl›¤›nca yay›mlanan
cari y›l Yat›r›m Program›nda yer alan kamu yat›r›mlar›ndan
uluslararas› ihaleye (yerli ve yabanc› firmalar›n ayr› ayr› veya
birlikte ifltirakine aç›k olmak üzere) ç›kar›lanlar›n ihalesini
kazanan veya yabanc› para ile finanse edilenlerin yap›m›n›
üstlenen firmalar›n;
Yerli firma olmas› halinde, uluslararas› ihalelerde tamam›
üzerinden, yabanc› para ile finanse edilenlerde ise yabanc›
paraya isabet eden oranda yapacaklar› hizmet ve faaliyetler
ile yerli imalatç› firmalar›n, mükerrer olmamak kayd›yla bahse
konu iflte kullan›lmak üzere bu iflin yap›m›n› yüklenen firmaya
üreterek yapacaklar› mal ve malzeme ile hizmet sat›fl ve
teslimleri,
Yabanc› firma olmas› halinde, yabanc› firman›n bu iflte
kullanaca¤› mal ve malzemeyi üreten yerli imalatç› firmalar›n
(ifli taahhüt eden firmalar dahil) yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
Yerli ve yabanc› firmalar›n ortakl›¤› fleklinde olmas› halinde,
yerli firmaya kendi faaliyeti oran›nda, yabanc› firmaya ise yerli
imalatç› firmalar›n, üreterek yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
Proje sahibi kamu kurumlar› ile bu projeleri üstlenen firmalara
yap›lacak teknik müflavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet
sat›fllar›.
b. Savunma sanayi alan›nda;
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›nca onaylanan savunma sanayi
projelerini üstlenmifl yerli imalatç› firmalar›n, üreterek
yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›nca savunma sanayi aç›s›ndan
önem arz etti¤i belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten
yerli imalatç› firmalar›n, ülkenin savunmas› ile ilgili kamu kurum
ve kurulufllar›na, üreterek yapacaklar› sat›fl ve teslimleri,
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Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›nca onaylanan savunma sanayi
projelerini üstlenmifl yerli imalatç› firmalar ile Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤›nca Savunma Sanayi aç›s›ndan önem arz etti¤i
belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatç›
firmalara, yerli imalatç› firmalar›n üreterek yapacaklar› sat›fl
ve teslimleri.
c. Yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda yer alan yat›r›m mallar›n›
üreterek, yat›r›m teflvik belgesi sahibi yat›r›mc›lara teslim
eden yerli imalatç› firmalar›n sat›fl ve teslimleri,
d. Yerli imalatç› firmalar›n, Müsteflarl›kça yay›mlanan tebli¤ eki
yat›r›m mallar› listesinde belirtilen mallar› üreterek yapacaklar›
sat›fl ve teslimleri,
e. Yerli imalatç› firmalar›n, Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar›
Mevzuat› çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara, ithal
edebilecekleri bu aksam ve parçalar› üreterek yapacaklar›
sat›fl ve teslimleri,
f. Kamu kurum ve kurulufllar›nca uluslararas› ihaleye (sabit
sermaye yat›r›m› nitelikli olanlar) ç›kar›lan, yat›r›m mal›na,
s›nai mamullere ve yaz›l›m hizmetlerine yönelik ihaleleri
kazanan yerli imalatç› firmalar›n üreterek yapacaklar› sat›fl
ve teslimleri,
g. Kamu kurum ve kurulufllar›nca yapt›r›lan uluslararas› tafl›malar
ve bu kurum ve kurulufllar taraf›ndan uluslararas› ihaleye
ç›kar›lm›fl yurt içi tafl›malar› yüklenen yerli firmalar›n bu
faaliyetleri,
h. Yurt d›fl›na yönelik olarak gerçeklefltirilecek müteahhitlik,
müflavirlik, yaz›l›m ve mühendislik hizmetleri gibi döviz
kazand›r›c› hizmet projeleri,
i. Uluslararas› ikili veya çok tarafl› anlaflma hükümlerine göre
yurt içinde bulunan yabanc› kurulufllar›n yurt d›fl›ndan getirme
imkan›na sahip bulunduklar› s›nai mamulleri teslim eden yerli
imalatç› firmalar ile uluslar aras› kurulufllar, yabanc› ülke
temsilcilikleri ve kurulufllar›na ait tesislerin yap›m›n› ve
onar›m›n› üstlenen müteahhit firmalar›n faaliyet ve teslimleri,
j. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki
ve yurt d›fl›ndaki turizm faaliyetleri s›ras›nda yapt›klar› döviz
karfl›l›¤› hizmet sat›fllar›,
k. Uluslararas› tafl›mac›l›ktan döviz olarak kazan›lan navlun
bedellerinin yurda getirilmesi kayd›yla kara, deniz veya hava
ulaflt›rma hizmet ve faaliyetleri,
l. Yap-‹fllet Modeli çerçevesinde yap›lacak yat›r›m projelerini
üstlenen yerli firmalar›n yapacaklar› hizmet ve faaliyetler,
m. Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanmas› gayesiyle
yurtd›fl›nda ma¤aza aç›lmas› veya iflletilmesi,
n. Bedelleri döviz olarak al›nmak kayd›yla yurt d›fl›nda yerleflik
firmalar ad›na garanti kapsam›nda gerçeklefltirilen bak›m ve
onar›m hizmetleriyle, yabanc› band›ral› gemi, uçak veya t›rlar›n
bak›m› ve onar›m› ile bunlara yap›lan mal (yak›t ve madeni
ya¤lar hariç) ve hizmet sat›fllar›,
o. Kamu kurum ve kurulufllar›nca uluslar aras› ihaleye ç›kar›lan
maden havzalar›ndan rödövans karfl›l›¤›nda maden ç›kar›m›
ve iflletmesi ile ilgili üretim faaliyetleri,
p. Yabanc› uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensuplar›
dahil), turistlere veya yurt d›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar›na
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ülkemizde bulunduklar› sürede, bedelleri yurt d›fl›ndaki sa¤l›k
ve sigorta kurulufllar›ndan tahsil edilmek kayd›yla döviz karfl›l›¤›
verilecek sa¤l›k hizmetleri,
r. Yurtiçinde yerleflik haber ajanslar›nca, yurt d›fl›ndaki yay›n
organlar›na görüntülü veya görüntüsüz haber sat›fllar›.
Yukar›da belirtilen ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerden, “Döviz Kazand›r›c›
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç ‹stisnas› Uygulamas›
Hakk›nda Tebli¤”de yer almayanlar damga vergisi ve harç
istisnas›ndan yararland›r›lmaz.
10.5.1.5 Vergi resim harç istisnas› belgesi
Yukar›da belirtilen (belgeli ifllemler) ihracat, ihracat say›lan sat›fl
ve teslimler, döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler ile ilgili
ifllemler ve bu ifllemler nedeniyle düzenlenecek ka¤›tlara vergi,
resim ve harç istisnas› uygulanabilmesi için D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›ndan belge al›nmas› gerekmektedir. Bu çerçevede
kulland›r›lan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye
kaydedilmektedir. Belge müracaat tarihi ile belge tarihi aras›ndaki
ifllemlere istisna uygulanmamaktad›r. Ancak bu süre içerisinde
gerçeklefltirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde say›lmaktad›r.
Vergi, Resim Harç ‹stisnas› Belgesi almak amac›yla Müsteflarl›¤a
yap›lacak baflvuru s›ras›nda, afla¤›daki belge ve bilgiler
istenmektedir.
a. Dilekçe (‹mza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanm›fl),
b. Vergi Resim Harç ‹stisnas› Proje Formu,
c. Son üç ayda kapat›lan belgelere iliflkin kapatma yaz›s›
fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapat›lmam›fl Vergi Resim
Harç ‹stisnas› Belgeleri kapsam›nda gerçeklefltirilen faaliyet
tutar›n› gösteren banka tasdikli liste,
d. Ticaret Sicil Gazetesi (asl› veya noter tasdikli örne¤i),
e. ‹mza sirküleri (noter tasdikli),
f. Son y›la ait vergi dairesince tasdikli bilanço ve kar-zarar cetveli,
g. ‹hracat taahhütnamesi (imza sirkülerinde yer alan yetkililerce
imzalanm›fl),
h. Faaliyetin firma taraf›ndan yap›labilece¤ini tevsik eden bilgi
ve belgeler (Turizm ‹flletme Belgesi, Seyahat Acentas› Belgesi,
Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Lojistik Karnesi, Gemi Tasdiknamesi,
Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örne¤i, imalatç› firmalar için
Kapasite Raporu vb.),
i. Faaliyetin üstlenildi¤ini tevsik eden bilgi ve belgeler (‹halenin
uluslararas› oldu¤u veya faaliyetin yabanc› para ile finanse
edildi¤ine dair ilgili kurumdan al›nan yaz› ile Devlet Planlama
Teflkilat› (DPT) Müsteflarl›¤›nca yay›mlanan cari y›l Yat›r›m
Program›nda yer alan kamu yat›r›mlar›ndan uluslararas› ihaleye
(yerli ve yabanc› firmalar›n ayr› ayr› veya birlikte ifltirakine
aç›k olmak üzere) ç›kar›lanlar›n ihalesini kazanan veya yabanc›
para ile finanse edilenlerin yap›m›n› üstlenen firmalar için DPT
Müsteflarl›¤›n›n cari y›la ait yat›r›m program› numaras›).
Di¤er taraftan Vergi, Resim Harç ‹stisnas› Belgeleri, belge süresi
içerisinde ilgili firman›n baflvurmas› durumunda, Müsteflarl›kça
revize edilebilmektedir.
10.5.1.6 Vergi resim ve harç istisnas›nda ceza uygulamas›
Damga vergisi, resim ve harç istisnas›ndan faydalanan ihracatç›
veya yat›r›mc› kifli veya kurulufllara uygulanan istisnalar›n
gerçeklefltirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden k›s›mlar›
ile belgenin iptal edilmesi halinde belge kapsam›nda uygulanan
istisnalar Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklar› Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun hükümleri uyar›nca vergi, ceza ve faizleri ile
birlikte geri al›nmaktad›r.

Bunun yan› s›ra kapatma esnas›nda ibraz edilen bilgi ve belgelerin
gerçek d›fl› oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, bu belge kapsam›
ihracat, transit ticaret, ihracat say›lan sat›fl ve teslim veya döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar Vergi Usul
Kanunu ve Amme Alacaklar› Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
hükümleri uyar›nca vergi, ceza ve faizleri ile birlikte geri al›n›r
ve ilgililer hakk›nda kanuni ifllem yap›l›r. ‹nceleme veya soruflturma
sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi
firma ad›na 1 (bir) y›l süreyle vergi resim harç istisnas› belgesi
düzenlenmez.
Vergi resim ve harç istisnas› uygulamas› esnas›nda “‹hracat,
Transit Ticaret, ‹hracat Say›lan Sat›fl ve Teslimler ile Döviz
Kazand›r›c› Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç ‹stisnas›
Hakk›ndaki Tebli¤” ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›n›n
ilgili genelgelerine uymayan, yanl›fl ifllem yapan, belgelerin ilgiliye
ait orijinal nüshas›na gerekli meflruhat› kaydetmeden ifllem
yapan, yan›lt›c› bilgi veren ve bu nedenlerden dolay› vergi kayb›na
veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kifliler, as›l
borçludan al›namayan alaca¤›n ödenmesinden müfltereken ve
müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alaca¤›, gecikme
süresi de dikkate al›narak Vergi Usul Kanunu ve 6183 Say›l›
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
10.5.1.7 ‹hracat taahhüdünün kapat›lmas›
Belgesiz ihracat kredilerine iliflkin ihracat taahhütleri; D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›n›n uygun görüflüne istinaden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›nca belirlenen usuller çerçevesinde, krediyi
kullanan firma ve/veya krediyi kullanan firman›n grup firmalar›
taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat› tevsik eden gümrük
beyannamelerine istinaden ilgili banka taraf›ndan kapat›l›r.
‹malatç› ihracatç› firmalar, taahhüt ettikleri ihracat› bizzat
ve/veya krediyi kullanan firman›n grup firmalar› arac›l›¤›yla
yapabilecekleri gibi Müsteflarl›ktan izin almadan baflka bir
ihracatç› arac›l›¤›yla yapabilirler. Bu firmalar›n üretim tesislerinin
baflka bir firmaya kiralanm›fl veya devredilmifl olmas› halinde
ise, imalatç› ihracatç› firmalar›n kulland›klar› kredilerin taahhütleri
üretim tesisini devralm›fl veya kiralam›fl olan firma taraf›ndan
gerçeklefltirilen ihracat ile kapat›labilir.
‹malatç› olmayan ihracatç› firmalar›n kulland›klar› kredilerin
taahhütleri, D›fl Ticaret Sermaye fiirketleri ile Sektörel D›fl Ticaret
fiirketleri taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat hariç olmak üzere,
arac› ihracatç› firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat ile
kapat›lamaz. Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri taraf›ndan kullan›lan
kredilerin taahhütleri ise flirket orta¤› olan imalatç› ihracatç›
firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilen ihracat ile kapat›labilir.

dahilde iflleme izin belgesi ve vergi, resim ve harç istisnas›
belgesine ba¤lanm›fl ihracat say›lan sat›fl ve teslimler ile döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerin finansman›nda kulland›r›lanlar
dahil) ve ‹hracat› Teflvik Belgesi ile Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi
kapsam›nda kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme
flekline göre yap›lan ithalatta, Kaynak Kullan›m› Destekleme
Fonu'na yap›lacak kesinti oranlar› % 0 olarak uygulan›r.
10.5.2 ‹hracata yönelik di¤er devlet yard›mlar›
94/6401 say›l› ‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar
ve bu karara iliflkin olarak ç›kart›lan Para Kredi ve Koordinasyon
Kurulunun tebli¤leri ile ‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar›
hakk›nda baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Yap›lan düzenlemelerle
sa¤lanan ihracata yönelik devlet yard›mlar› afla¤›da gösterilmifltir.
a. Uluslararas› nitelikteki yurtiçi ve yurtd›fl› ihtisas fuarlar›n›n
desteklenmesi
b. Çevre koruma yard›mlar›
c. Araflt›rma - gelifltirme (AR-GE) yard›mlar›
d. Yurtd›fl›nda ofis, ma¤aza iflletme ve tan›t›m faaliyetlerinin
desteklenmesi
e. Pazar araflt›rmas›na yönelik yard›mlar
f. E¤itim yard›m›
g. Tar›msal ürünlerde ihracat iadesi yard›mlar›
h. Toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçeklefltirilmesine yönelik
uluslararas› taahhütlerimize ayk›r›l›k teflkil etmeyecek di¤er
devlet yard›mlar›.

10.6 Dahilde iflleme rejimi
Dâhilde iflleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslar› daha önce,
99/13819 say›l› Dâhilde ‹flleme Rejimi Karar› ve 2002/6 numaral›
Dahilde ‹flleme Rejimi Tebli¤i ile düzenlenmifl iken 2005/8391
say›l› Dahilde ‹flleme Rejimi Karar› ve 2005/1 numaral› Dahilde
‹flleme Rejimi Tebli¤i ile önceki karar ve tebli¤ yürürlükten
kald›r›larak yeniden düzenlenmifltir. Yeni düzenlemede dâhilde
iflleme izin belgesi yan›nda dâhilde iflleme izni müessesi
oluflturulmufltur. Dâhilde iflleme tedbirleri, genel olarak, ihraç
edilen ifllem görmüfl ürünlerin elde edilmesinde kullan›lan, ithali
vergiye tabi eflyalara yönelik olarak uygulanacak rejimleri
içermektedir.
Dâhilde iflleme tedbirleri;
a. ‹thalatta flartl› muafiyet sistemi,
b. ‹thalat esnas›nda al›nan vergilerin geri ödenmesi sistemi,
olmak üzere iki unsurdan oluflmaktad›r.

10.5.1.8 Kaynak kullan›m›n› destekleme fonu istisnas›
12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Say›l› Kararnameye ‹liflkin Kaynak
Kullan›m› Destekleme Fonu Hakk›ndaki 6 S›ra Numaral› Tebli¤
uyar›nca, Bankalar ve Finansman flirketlerince kulland›r›lan
krediler, Türkiye'de yerleflik kiflilerin yurt d›fl›ndan sa¤lad›klar›
krediler ve kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme
flekillerine göre yap›lan ithalatlarda, belli oranlarda KKDF kesintisi
yap›lmaktad›r.

10.6.1 ‹thalatta flartl› muafiyet
Dâhilde iflleme izin belgesi veya dâhilde iflleme iznine sahip ve
Türkiye gümrük bölgesi içerisinde (serbest bölgeler hariç) yerleflik
firmalara tan›nm›fl bir muafiyettir. Söz konusu firmalar›n, ihrac›
taahhüt edilen ifllem görmüfl ürünlerin elde edilmesinde kullan›lan
(belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma taraf›ndan)
ve serbest dolafl›mda bulunmayan hammadde, yard›mc› madde
(katalizör olarak kullan›lanlar dâhil), yar› mamul, mamul ile
de¤iflmemifl eflya, ambalaj ve iflletme malzemelerinin, bedelli
ve/veya bedelsiz olarak ithaline, ticaret politikas› önlemlerine
tabi tutulmaks›z›n ve bu ithalattan do¤an vergi kadar teminat
al›narak izin verilir. Teminat olarak, para, bankalar taraf›ndan
verilen teminat mektubu veya Hazine tahvil ve bonolar› kabul
edilmektedir.

‹hracat›n finansman› için Türk liras› veya döviz olarak kulland›r›lan
krediler ile Türkiye'de yerleflik kiflilerin yurt d›fl›ndan ihracat›n
finansman› için sa¤layaca¤› kredilerde (ihracat› teflvik belgesi,

10.6.2 ‹thalat esnas›nda al›nan vergilerin geri ödenmesi
Sistem genel olarak serbest dolafl›ma girmifl bir eflyan›n, ifllem
görmüfl ürünler fleklinde ihrac› halinde ithalat esnas›nda al›nan

Vergi, resim ve harç istisnas›ndan yararland›r›lan transit ticaret
ifllemleri ile transit ticaretin finansman›nda kulland›r›lan kredilerin
ihracat taahhütleri transit ticaret faaliyetinden elde edilen
gelirlerle kapat›l›r.
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vergilerin (iflletme malzemesine iliflkin KDV ve ÖTV hariç) geri
ödenmesinden oluflmaktad›r. Geri ödeme sisteminden
yararlanmak için dâhilde iflleme izin belgesi/dâhilde iflleme izni
al›nmas›, eflyan›n geri ödeme sistemi kapsam›nda oldu¤unun
gümrük idarelerince ithalat esnas›nda belgeye/izne iliflkin gümrük
beyannamesine kaydedilmesi, Gümrük idarelerince Dahilde
‹flleme ‹zin Belgesi ile ilgili bilgilerin gümrük beyannamesi üzerine
kaydedilmesi ve belgenin bir örne¤inin gümrük beyannamesine
eklenmesi gerekmektedir.
10.6.3 Dahilde iflleme izni/ izin belgesi
Müsteflarl›kça, Türkiye gümrük bölgesinde (serbest bölgeler
hariç) yerleflik firmalara;
a. ‹thal eflyas›n›n ifllem görmüfl ürünlerin üretiminde kullan›ld›¤›n›n
tespitinin mümkün olmas›,
b. Türkiye gümrük bölgesindeki (serbest bölgeler hariç)
üreticilerin temel ekonomik ç›karlar› ile Türk mal› imaj›n›n
olumsuz etkilenmemesi,
c. ‹flleme faaliyetinin, katma de¤er yaratan ve kapasite kullan›m›n›
artt›ran bir faaliyet olmas› yan›nda, ifllem görmüfl ürünün
rekabet edebilirli¤i ile ihraç potansiyelini artt›ran koflullar
yarat›yor olmas›,
d. Firmalar›n, dâhilde iflleme izin belgeleri / dahilde iflleme izinleri
kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i performans›,
kriterleri çerçevesinde izin belgesi verilir.
Dâhilde ‹flleme Rejimine iliflkin ifllemlerin bilgisayar veri iflleme
tekni¤i yoluyla yap›lmas›na yönelik uygulama ve esaslar›n
belirlendi¤i 03.08.2005 tarih ve 25895 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren 2005/9 Say›l› Tebli¤, 01.04.2007
tarih ve 26480 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 2007/2 Say›l› Dâhilde ‹flleme Rejimine ‹liflkin ‹fllemlerin
Bilgisayar Veri ‹flleme Tekni¤i Yoluyla Yap›lmas›na Dair Tebli¤
ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. An›lan 2007/2 Say›l› Tebli¤ uyar›nca;
Elektronik imza sertifikas› (Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan
yetkilendirilmifl elektronik sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›ndan
temin edilir) sahibi kullan›c›lar, Türkiye gümrük bölgesinde
(serbest bölgeler hariç) yerleflik imalatç›-ihracatç› veya
ihracatç›lar ad›na, Dâhilde ‹flleme Rejimine iliflkin ifllemleri
bilgisayar veri iflleme tekni¤i yoluyla gerçeklefltirebilmek için
web sayfas› vas›tas›yla elektronik ortamda D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›na müracaat ederler. Belge müracaatlar›n›n
de¤erlendirilmesi neticesinde, Müsteflarl›k uygun buldu¤u
firmalar›n ad›na elektronik ortamda belge düzenler ve bu
firmalara ifllemlerini elektronik ortamda takip etme hakk› tan›r.
Elektronik ortamda düzenlenen dahilde iflleme izin belgesi sahibi
firmalar taraf›ndan, belge kapsam›ndaki yurt içi al›mlarda, B‹LGE
Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçeklefltirilen
ihracatta, özel fatura kapsam›ndaki ihracatta, ihracat say›lan
sat›fl ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük
beyannamesi ve belge orijinal nüshas›n›n ithalat bölümüne gerekli
düflümü yap›lan al›ma iliflkin fatura kay›tlar›n›n, belge taahhüt
hesab› kapat›l›ncaya kadar Müsteflarl›k web sayfas›ndan elektronik
ortama aktar›lmas› gerekmektedir.
10.6.3.1 Süresi
Dâhilde iflleme izin belgesinin / dâhilde iflleme izninin süresi
sektörüne göre, en fazla 12 ayd›r. Ancak, gemi infla, komple tesis
vb. ile üretim süreci 12 ay› aflan ürünler ve savunma sanayi
alan›na giren ürünlerin ihrac›na iliflkin düzenlenen belgenin /iznin
süresi, proje süresi kadar tespit edilebilmektedir. Belge
kapsam›nda ilk ithalat›n yap›ld›¤› tarih esas al›nmak suretiyle
azami 3 ay olmak üzere Dâhilde ‹flleme ‹zin Belgelerine ek süre

76

Vergi rehberi 2011

verilebilir. Dahilde iflleme izin belgesi kapsam›nda gerçeklefltirilen
ihracat de¤erinin belge ihracat taahhüdü de¤erine oran›n›n en
az % 50 olmas› halinde, dahilde iflleme izin belgesine azami 6
ay› geçmemek kayd›yla belge orijinal süresinin yar›s› kadar ek
süre verilebilir. Firmalar›n, ek süre almak için en geç belge süresi
sonundan itibaren 1 ay içerisinde elektronik ortamda Müsteflarl›¤a
müracaat etmeleri gerekmektedir.
10.6.3.2 Yeni belge verilmesi
Dâhilde iflleme izin belgesi sahibi firmalar›n müteakip belge
talepleri, önceki belgelerin gerçekleflme seyrine göre
de¤erlendirilmektedir.
10.6.3.3 Dâhilde iflleme izin belgelerinin kapat›lmas›
Belgenin kapat›lmas› için ihracat süresi (ek süreler dâhil)
bitiminden itibaren en geç 3 ay içerisinde, elektronik ortamda
ve ayn› zamanda belge sahibi firman›n üyesi bulundu¤u ‹hracatç›
Birlikleri Sekreterliklerine gerekli belgelerle baflvurulmas›
gerekmektedir. Dahilde ifllem izni ihracat taahhüdünü kapatmak
için izin süresinin sonundan itibaren en geç 1 ay içerisinde ilgili
Gümrük ‹daresine gerekli belgelerle baflvurulmas› gerekmektedir.
Yap›lan kapatma müracaat› geri al›namaz.
Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaat›nda bulunmayan
belge sahibi firmalar›n, elektronik ortamda gerekli uyar› yap›ld›¤›
da dikkate al›narak belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay›n
bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma müracaat›nda
bulunmalar› beklenir. Bu konuda, ayr›ca yaz› ile uyar› yap›lmaz.
Dahilde iflleme izni sahibi firmalar için ise, 10 ifl günü içerisinde
ilgili gümrük idaresince, 10 gün içerisinde ihracat taahhüdünü
kapatma müracaat›nda bulunmalar› bildirilir. Belirtilen sürede
kapatma müracaat›nda bulunmayan firmalar ad›na düzenlenen
Dâhilde ‹flleme ‹zin Belgeleri/ Dâhilde iflleme izinleri ‹hracatç›
Birlikleri Genel Sekreterliklerince/gümrük idaresince müeyyide
uygulanarak re'sen kapat›l›r. Re'sen kapatma ifllemi ilgili mercilere
ve ilgili vergi dairesine ayr›ca bildirilmez ancak Resmi Gazete'den
takip edilir.
Ayr›ca, 30.05.2008 tarih ve 26891 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren ‹hracat 2008/4 Say›l› Dahilde
‹flleme Rejimi Tebli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤ ile
‹hracat 2006/12 say›l› Dahilde ‹flleme Rejimi Tebli¤i'ne Geçici 6.
madde eklenmifl ve söz konusu maddede belge süresi sona ermifl
ancak henüz ihracat taahhüdü kapat›lmam›fl dahilde iflleme izin
belgesinin orijinal süresinin uzat›lm›fl olmas› halinde, belge süresi
sonundan itibaren belge orijinal süresinin uzat›lmas›na iliflkin
ifllemin yap›ld›¤› tarihe kadar gerçeklefltirilen ihracata iliflkin
gümrük beyannamesinin, üzerinde belge sahibi firman›n unvan›n›n
veya belge say›s›n›n yer almas› ve belge ihracat taahhüdüne
sayd›r›lmas›na iliflkin di¤er flartlar›n sakl› kalmas› kayd›yla ihracat
taahhüdünün kapat›lmas›nda kullan›labilice¤i hüküm alt›na
al›nm›flt›r.
Di¤er taraftan, 08.04.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 2008/13417 Say›l› Dahilde ‹flleme Rejimi Karar›nda
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Karar ile birlikte, 5569 Say›l›
Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yap›land›rma
sözleflmelerine göre borçlar› yeniden yap›land›r›lan ve yeni bir
itfa plan›na ba¤lanan borçlular ad›na, 30.12.2006 tarihinden
önce düzenlenen dahilde iflleme izin belgelerine/dahilde iflleme
izinlerine belge ya da izin sahibi firman›n müracaat tarihinden
itibaren 18 ay› aflmamak üzere sözleflme süresi kadar süre
verilebilmesi hakk›nda düzenleme yap›lm›flt›r. Öte yandan
10.02.2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 2009/14617 Say›l› Dahilde ‹flleme Rejimi Karar›nda De¤ifliklik

Yap›lmas› Hakk›nda Karar ile söz konusu maddeye “resen
kapat›lan, müeyyideli olarak taahhüt kapatma ifllemi yap›lan
veya iptal edilen belgeler/izinler dahil” ifadesi eklenerek, bu
belge ve izinlerin de kapsama al›nd›¤› belirtilmifltir.
10.6.3.4 ‹hracat›n gerçeklefltirilememesi
Dâhilde ‹flleme Tedbirlerini, Dahilde ‹flleme Rejimi ve
belgede/izinde belirtilen esas ve flartlara uygun olarak yerine
getirmeyenlerden;
a. fiartl› muafiyet sistemi çerçevesindeki dâhilde iflleme izin
belgesi/izni kapsam›nda ithal edilen ve Türkiye gümrük bölgesi
d›fl›na veya serbest bölgelere ihracat› gerçeklefltirilmeyen
eflyan›n ithali esnas›nda al›nmayan vergi,
b. fiartl› muafiyet sistemi çerçevesindeki dâhilde iflleme izin
belgesi/izni kapsam›nda ithal edilen ve serbest bölgelere
gerçeklefltirilen ihracata konu eflyan›n, belge/izin süresi
bitiminden itibaren 3 ay içerisinde baflka bir ülkeye sat›fl›n›n
yap›lmamas›, Yat›r›m Teflvik Belgesi veya bir baflka belge/izin
kapsam›nda Türkiye gümrük bölgesine ithalat›n›n yap›lmamas›,
serbest bölgelerde bulunan tesislerin yap›m›nda kullan›lmamas›,
serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat,
demirbafla kay›tl› eflya veya bunlar›n parças› olarak
kullan›lmamas›, serbest bölgelerde yerleflik gemi infla
faaliyetinde bulunan firmalara gemi inflas›nda kullan›lmak
üzere tesliminin yap›lmamas›, serbest bölgelerden gümrük
hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azalar›na sat›fl›n›n yap›lmamas› veya
serbest bölgelerden kara, deniz ve hava tafl›tlar›na kumanya
olarak tesliminin yap›lmamas› durumunda, bu kapsamdaki
ithalat esnas›nda al›nmayan vergi,
c. Belge/izin kapsam›nda izin verilen miktar›n üzerinde ithalat
yap›lmas› halinde, bu k›sma tekabül eden ithalattan do¤an
vergi,
d. Döviz kullan›m oran›n›n aranmayaca¤› haller haricinde, belge
kapsam›nda ithal edilen eflyan›n tamam› ihraç edilen ifllem
görmüfl ürünün elde edilmesinde kullan›lm›fl olsa dahi döviz
kullan›m oran›n›n bu Karara istinaden yay›mlanacak tebli¤le
belirlenen oranlar› geçmesi halinde, bu oran› aflan k›sma
tekabül eden ithalatla ilgili al›nmayan vergi
e. Belge/izin kapsam›nda ithal edilen iflletme malzemesinin CIF
ithal tutar›n›n, gerçekleflen FOB ihraç tutar›n›n % 2'sinden
(do¤al tafllar ile k›ymetli maden ve tafl ihraç taahhüdü içeren
belgelerde % 10) fazla olmas› halinde, bu oran› aflan k›sma
tekabül eden ithalatla ilgili al›nmayan vergi,
f. Belge/izin kapsam›nda ithal edilen de¤iflmemifl eflyan›n CIF
ithal tutar›n›n, gerçekleflen FOB ihraç tutar›n›n % 1'inden fazla
olmas› halinde, bu oran› aflan k›sma tekabül eden ithalatla ilgili
al›nmayan vergi,
g. Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin kapsam›nda
A.TR dolafl›m belgesi eflli¤inde Avrupa Toplulu¤una üye ülkelere
veya menfle ispat belgeleri eflli¤inde Avrupa Toplulu¤una üye
ülkelere, Pan-Avrupa Menfle Kümülasyonuna taraf ülkelere
veya Serbest Ticaret Anlaflmas› imzalanm›fl bir ülkeye ifllem
görmüfl ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak
süresi içerisinde ihrac› gerçeklefltirilmeyen eflyaya iliflkin
al›nmayan vergi,
h. Dâhilde iflleme izin belgesinin/dahilde iflleme izninin iptal
edilmesi halinde, belge/izin kapsam›nda varsa al›nmayan vergi,
i. Dâhilde ‹flleme ‹zin Belgesinin/‹zninin re'sen kapat›lmas› halinde,
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belge/izin kapsam›nda al›nmayan vergi,
ithal tarihi itibar›yla 4458 say›l› Gümrük Kanunu ile 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir. Ayr›ca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracat›
gerçeklefltirilmeyen eflya için 4458 Say›l› Kanun'un 238. maddesi
hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 kat› para cezas› al›n›r.

10.7 5084 Say›l› Kanun uyar›nca sa¤lanan
yard›mlar
Baz› illerde vergi ve sigorta primi teflvikleri uygulamak, enerji
deste¤i sa¤lamak ve yat›r›mlara bedelsiz arsa ve arazi temin
etmek suretiyle yat›r›mlar› ve istihdam imkânlar›n› art›rmak
amac›yla 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun düzenlenmifltir.
Kanunda 5350 Say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklik uyar›nca
düzenleme;
a. Vergi ve sigorta primi teflvikleri ile enerji deste¤i aç›s›ndan
Devlet ‹statistik Enstitüsü Baflkanl›¤›nca 2001 y›l› için belirlenen
fert bafl›na gayri safi yurt içi hâs›la tutar›, 1500 ABD Dolar› veya
daha az olan iller ile bu iller d›fl›nda kalan ve Devlet Planlama
Teflkilat› Müsteflarl›¤›nca 2003 y›l› için belirlenen sosyo-ekonomik
geliflmifllik s›ralamas›na göre endeks de¤eri eksi olan illeri,
b. Bedelsiz arsa ve arazi temini aç›s›ndan (a) bendindeki iller ile
kalk›nmada öncelikli yöreler kapsam›ndaki di¤er illeri,
kapsamakta olup, destek unsurlar›n›n uygulama esaslar›
04.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5615 Say›l›
Kanun ile revize edilmifltir.
5084 Say›l› Kanun'un gelir vergisi stopaj› (md. 3), sigorta primi
iflveren hissesi (md. 4) ve enerji (md. 6) desteklerine iliflkin
hükümlerinin uygulanmas›nda afla¤›da yer verilen süre
s›n›rlamalar›na bak›lmaks›z›n, Kanun kapsam›na giren illerdeki
yeni yat›r›mlardan; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için
münhas›ran sigorta primi iflveren hissesi deste¤inin uygulamas›
aç›s›ndan 31.12.2012 tarihine kadar, 31.12.2007 tarihine kadar
tamamlananlar için 5 y›l, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar
için 4 y›l, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 y›l
süreyle söz konusu destek ve teflvikler uygulan›r.
10.7.1 Gelir vergisi stopaj› deste¤i
31.12.2009 (*) tarihine kadar uygulanmak üzere, yukar›daki (a)
kapsam›ndaki illerde, 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni ifle
bafllayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az 10 iflçi
çal›flt›rmalar› kofluluyla, bu ifl yerlerinde çal›flt›rd›klar› iflçiler ile
01.04.2005 tarihinden önce ifle bafllam›fl olan gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinden asgari 10 iflçi çal›flt›ranlar›n ifl yerlerinde
fiilen çal›flan iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu ifl
yerleri için tamam›, di¤er yerlerdeki ifl yerleri için % 80'i, verilecek
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin
edilmektedir.
Ancak terkin edilecek tutar, iflçi say›s› ile asgari ücret üzerinden
ödenmesi gereken gelir vergisinin çarp›m› sonucu bulunacak
tutar›n organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki ifl yerlerinde
tamam›n›, di¤er yerlerdeki ifl yerlerinde ise % 80'ini
aflamamaktad›r.
(*) Belirtilen s›n›rlamaya bak›lmaks›z›n Kanun kapsam›na giren illerdeki
yeni yat›r›mlardan 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 y›l,
31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 y›l, 31.12.2009 tarihine
kadar tamamlananlar için 3 y›l süreyle gelir vergisi stopaj› deste¤i
uygulan›r.
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10.7.2 Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i
31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere, yukar›da belirtilen
(a) bendi kapsam›ndaki illerde;
a. 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni ifle bafllayan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az 10 iflçi çal›flt›rmalar›
kofluluyla, bu ifl yerlerinde çal›flt›rd›klar› iflçilerin,

10.7.4 Bedelsiz arsa deste¤i
5084 say›l› Kanun'un 5. maddesinde “Bedelsiz yat›r›m yeri
tahsisi” deste¤ine iliflkin hüküm yer almaktad›r. Ancak bu hüküm
28 fiubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5838 say›l›
“Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

b. 01.04.2005 tarihinden önce ifle bafllam›fl olan gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinden asgari 10 iflçi çal›flt›ranlar›n ifl yerlerinde
fiilen çal›flan iflçilerin,

Di¤er taraftan 5838 say›l› Kanun'un 23. maddesi ile 4706 say›l›
“Hazineye Ait Tafl›nmaz Mallar›n De¤erlendirilmesi ve Katma
De¤er Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”a
ek 3. madde eklenmifltir.

prime esas kazançlar› üzerinden 5510 say›l› Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nun 79 ve 81. maddeleri uyar›nca
hesaplanan sigorta primlerinin iflveren hissesinin, organize sanayi
veya endüstri bölgelerinde kurulu ifl yerleri için tamam›, di¤er
yerlerdeki ifl yerleri için % 80'i Hazinece karfl›lanmaktad›r.

Bu hüküm uyar›nca Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen 32/A
maddesi kapsam›ndaki yat›r›mlarla ilgili olarak, Hazineye, özel
bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi
veya arsalar›n üzerinde 49 y›l süreli ba¤›ms›z ve sürekli nitelikli
irtifak hakk› tesis edilebilecektir.

Ancak Hazinece karfl›lanacak tutar, organize sanayi ve endüstri
bölgelerindeki ifl yerleri için iflçi say›s› ile 5510 say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nun 82. maddesi
uyar›nca belirlenen prime esas kazanç alt s›n›r›na göre hesaplanan
iflveren hissesi prim tutar›n›n çarp›m› sonucu bulunacak de¤erin,
di¤er yerlerdeki ifl yerleri için iflçi say›s› 5510 say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nun 82. maddesi
uyar›nca belirlenen kazanç alt s›n›r›na göre hesaplanan iflveren
hissesi prim tutar›n›n çarp›m› sonucu bulunacak de¤erin % 80'ini
aflamamaktad›r.

Bunun için yat›r›mlarla ilgili olarak talep edilen tafl›nmaz›n
bulundu¤u ilçenin mülki s›n›rlar› içindeki organize sanayi veya
endüstri bölgelerinde bu yat›r›mlar için tahsis edilebilecek bofl
parsel bulunmamas› gerekmektedir. Ayr›ca gerçeklefltirilecek
yat›r›m›n toplam tutar›n›n, talep edilen tafl›nmazlar›n maliki
idarelerce takdir edilecek rayiç de¤erinin;

Öte yandan Hazinece karfl›lanan prim tutarlar› gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalar›nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
al›namamaktad›r.

kat›ndan az olmamas› gerekmektedir.

10.7.3 Enerji deste¤i
31.12.2009 (*) tarihine kadar uygulanmak üzere 10.7-(a)
bölümünde belirtilen illerde,
a. 01.04.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen ve asgari on
iflçi çal›flt›ran iflletmeler ile
b. 01.04.2005 tarihinden önce faaliyete geçmifl ve asgari on iflçi
çal›flt›ran iflletmelerden;
fiilen ve sürekli olarak hayvanc›l›k (su ürünleri yetifltiricili¤i ve
tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tar›m, kültür mantar›
yetifltiricili¤i ve kompostu, serac›l›k, sertifikal› tohumculuk ve
so¤uk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm
konaklama tesisi, e¤itim veya sa¤l›k alanlar›nda faaliyette
bulunanlar›n elektrik enerjisi giderlerinin yüzde yirmisi Hazinece
karfl›lan›r.
Bu orana; 01.04.2005 tarihinden sonra faaliyete geçen
iflletmelerde asgari say›dan sonraki her bir iflçi için, 01.04.2005
tarihinden önce faaliyete geçmifl iflletmelerde ise bu tarihten
sonra ifle bafllayan ve asgari iflçi say›s›ndan sonraki her bir iflçi
için 0,5 puan eklenir.
Hazinece karfl›lanacak oran, organize sanayi veya endüstri
bölgelerinde faaliyette bulunan iflletmeler için % 50'yi, di¤er
alanlarda faaliyette bulunan iflletmeler için % 40'› geçemez.
Fiilen ve sürekli olarak çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›n tespitinde, ayl›k
prim ve hizmet belgeleri esas al›n›r.
(*) Belirtilen s›n›rlamaya bak›lmaks›z›n Kanun kapsam›na giren illerdeki
yeni yat›r›mlardan 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 y›l,
31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 y›l, 31.12.2009 tarihine
kadar tamamlananlar için 3 y›l süreyle gelir vergisi stopaj› deste¤i
uygulan›r.
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Tar›m ve hayvanc›l›k yat›r›mlar› için 1,
Turizm yat›r›mlar› için 2,
Di¤er yat›r›mlar için 3,

6831 say›l› Orman Kanunu'na tabi alanlar hariç olmak üzere,
Devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunmas› nedeniyle irtifak
hakk› tesis edilemeyen tafl›nmazlar üzerinde ise ayn› flartlarla
49 y›l süreli kullanma izni verilebilecektir.
Yat›r›mc›lar lehine tesis edilecek irtifak hakk› veya kullanma
izinlerinde ilk y›l bedeli, yat›r›m konusu tafl›nmaz›n emlak vergi
de¤erinin yüzde üçü olacakt›r. ‹rtifak hakk› veya kullanma izni
verilenlerden ayr›ca has›lat pay› al›nmayacakt›r.
‹rtifak hakk› tesis edilecek veya kullanma izni verilecek tafl›nmazlar
üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç d›fl› bina ve müfltemilat ile
üzerinde henüz faaliyete geçmemifl yat›r›m bulunan arazi veya
arsalar da bu kapsamda de¤erlendirilir.
‹rtifak hakk› tesis edilecek veya kullanma izni verilecek
tafl›nmazlardan imar plan› bulunmayanlar›n planlar› ile uygulama
projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yap›l›r. Ön
izin süresi iki y›l› geçemez.
‹stihdam edilecek iflçi say›s›na, yat›r›m konusu iflletmenin faaliyete
geçti¤i tarihten itibaren befl y›l süreyle uyulmas› zorunludur.
‹stihdam edilecek kifli say›s›na iliflkin olarak KVK 32/A maddesinde
herhangi bir belirleme bulunmamakla birlikte, maddede Bakanlar
Kuruluna tespit edece¤i iller için ayr› ayr› istihdam büyüklüklerini
belirlemeye yetkisi verilmektedir.
Yat›r›mc›n›n bu madde kapsam›nda belirlenen flartlara
uymad›¤›n›n veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede
yat›r›m›n tamamlanmad›¤›n›n tespiti halinde, herhangi bir yarg›
karar› aranmaks›z›n irtifak hakk› veya kullanma izni iptal edilir.
Bu durumda tafl›nmaz üzerindeki tüm yap› ve tesisler sa¤lam
ve ifller durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin tafl›nmaz
maliki idareye intikal eder ve bundan dolay› hak lehtar› veya
üçüncü kiflilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak,
öngörülen sürede yat›r›m›n en az yüzde ellisinin

gerçeklefltirilmesine ra¤men yat›r›m›n tamamlanmamas› veya
öngörülen istihdam say›s›na yüzde onu aflan oranda uyulmamas›
halinde ise irtifak hakk› veya kullanma izni bedelleri için sa¤lanan
indirimler iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren ayr›ca has›lat
pay› al›n›r.
‹rtifak hakk› veya kullanma izni süresinin sonunda makine,
teçhizat ve demirbafllar hariç di¤er yap› ve tesisler tafl›nmaz
maliki idareye intikal eder, yat›r›mc›n›n talep etmesi halinde ise
genel hükümlere göre do¤rudan irtifak hakk› tesis edilir veya
kullanma izni verilir.
Hazineye ait tafl›nmazlar; tar›m ve hayvanc›l›k yat›r›mlar› hariç
olmak üzere, en az elli milyon ABD Dolar› karfl›l›¤› Türk liras›
tutar›nda, en az yüz kifliye istihdam sa¤layacak flekilde ve
tafl›nmaz›n rayiç de¤erinin en az 3 kat› tutar›nda yat›r›m
yapacaklara, 492 say›l› Harçlar Kanunu'nun 63. maddesinde yer
alan harca esas de¤er üzerinden do¤rudan sat›labilir. Bu yerlerin
amac› d›fl›nda kullan›lmayaca¤›na dair tapu kütü¤üne flerh
konulur.

10.8 Teknoloji gelifltirme bölgeleri
Üniversiteler, araflt›rma kurum ve kurulufllar› ile üretim
sektörlerinin iflbirli¤i ile ülke sanayisinin uluslararas› rekabet
edebilir ve ihracata yönelik bir yap›ya kavuflturulmas› maksad›yla
teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik
gelifltirmek, ürün kalitesini veya standard›n› yükseltmek, verimlili¤i
art›rmak, üretim maliyetlerini düflürmek, teknolojik bilgiyi
ticarilefltirmek, teknoloji yo¤un üretim ve giriflimcili¤i
desteklemek, küçük ve orta ölçekli iflletmelerin yeni ve ileri
teknolojilere uyumunu sa¤lamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulunun kararlar› da dikkate al›narak teknoloji yo¤un alanlarda
yat›r›m olanaklar› yaratmak, araflt›rmac› ve vas›fl› kiflilere ifl
imkân› yaratmak, teknoloji transferine yard›mc› olmak ve
yüksek/ileri teknoloji sa¤layacak yabanc› sermayenin ülkeye
giriflini h›zland›racak teknolojik alt yap›y› sa¤lamak amac›yla
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri'nin kurulabilmesine olanak
sa¤lanm›flt›r.
Yönetici flirket (Belirlenen flartlara uygun ve anonim flirket olarak
kurulan, Bölgenin yönetimi ve iflletmesinden sorumlu flirket),
uygulama ile ilgili ifllemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan
muaft›r. At›k su ar›tma tesisi iflleten Bölgelerden, belediyelerce
at›k su bedeli al›nmamaktad›r.
Yönetici flirketlerin uygulama kapsam›nda elde ettikleri kazançlar
ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yaz›l›m ve AR-GE
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar› 31.12.2013 tarihine kadar
gelir ve kurumlar vergisinden istisnad›r. Bu istisna 01.01.2005
tarihinden itibaren, TÜB‹TAK-Marmara Araflt›rma Merkezi
Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici flirketi ile bu bölgede faaliyet
gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine de
uygulanmaktad›r.
Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge d›fl›nda
gerçeklefltirdikleri faaliyetlerden elde etti¤i kazançlar, yaz›l›m
ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmifl olsa dahi istisnadan
yararlanamaz.
Bölgede çal›flan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve Ar-Ge personelinin bu
görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü
vergiden istisnad›r. Bu istisna TUB‹TAK Marmara Araflt›rma
Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi'nde çal›flan araflt›rmac›,
yaz›l›mc› ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
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bak›m›ndan da uygulanmaktad›r. Yönetici flirket, ücreti gelir
vergisi istisnas›ndan yararlanan kiflilerin bölgede fiilen çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› denetlemekle yükümlüdür. Bölgede fiilen
çal›flmayanlara istisna uyguland›¤›n›n tespit edilmesi halinde,
al›nmayan vergi ve buna iliflkin cezalardan yönetici flirket de
ayr›ca sorumludur.
Bölgede çal›flan personelin gelir vergisi istisnas›na tabi tutulan
ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi iflveren hissesinin
yar›s›, her bir çal›flan için befl y›l süreyle Maliye Bakanl›¤› bütçesine
konulacak ödenekten karfl›lan›r.
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine
herhangi bir karfl›l›k beklemeksizin TÜB‹TAK ve benzeri kurumlar
taraf›ndan hibe fleklinde sa¤lanan destekler ile di¤er kurumlar›n
bu mahiyetteki her türlü ba¤›fl ve yard›mlar› kurum kazanc›na
dâhil edilecek ve istisnadan yararland›r›lacakt›r. Öte yandan geri
ödeme kofluluyla sermaye deste¤i olarak sa¤lanan yard›mlar
borç mahiyetinde oldu¤undan ticari kazanca dâhil edilmeyecektir.
Kanun uygulamas› kapsam›nda istisna olan faaliyetlerin zararla
sonuçlanmas› halinde, bu zararlar istisna kapsam›nda olmayan
di¤er faaliyetlere iliflkin kazançlardan indirilemeyecektir.
‹stisna kapsam›na giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen
ifllerin birlikte yap›lmas› halinde müflterek genel giderlerin, bu
faaliyetler ile ilgili olarak cari y›lda oluflan maliyetlerin birbirine
oran› esas al›narak da¤›t›lmas› gerekmektedir.
‹stisna kapsam›na giren ve girmeyen faaliyetlerde müfltereken
kullan›lan tesisat, makine ve ulaflt›rma vas›talar›n›n
amortismanlar›n›n ise bunlar›n her bir iflte kullan›ld›klar› gün
say›s›na göre da¤›t›m›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Hangi ifllerde
ne kadar süreyle kullan›ld›¤› tespit edilemeyen sabit k›ymetlere
iliflkin amortismanlar, müflterek genel giderler ile birlikte da¤›t›ma
tabi tutulacakt›r.
Teknoloji gelifltirme bölgesinde faaliyette bulunan giriflimcilerin
kazançlar›n›n gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulundu¤u
süre içinde sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi,
veri yönetimi, ifl uygulamalar›, sektörel, internet, mobil ve askeri
komuta kontrol uygulama yaz›l›m› fleklindeki teslim ve hizmetleri
katma de¤er vergisinden istisnad›r.
Öte yandan Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu kapsam›nda
Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri içerisinde gerçeklefltirilen Ar-Ge
faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kurulufllar› ile kanunla
kurulan vak›flar veya uluslar aras› fonlarca desteklenen Ar-Ge
ve yenilik projeleri için “10.9.2 5746 Say›l› Kanun kapsam›nda
Ar-Ge teflviki” bölümünde belirtilen destek ve teflviklerden bütün
halinde yararlan›labilir. Bu durumda Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
Kanunu'na göre sa¤lanan destek ve teflviklerden ayr›ca
yararlan›lamaz.

10.9 Ar-Ge yard›mlar›
Kurumlar›n ve gerçek kiflilerin gerçeklefltirdi¤i Ar-Ge projelerine
iliflkin olarak belirli flartlar dahilinde ba¤›ms›z kurulufllar taraf›ndan
destek verilebilmesinin yan› s›ra vergi kanunlar›m›zda yer alan
bir tak›m düzenlemeler ile bu projeler itibar›yla belirli flartlar
dahilinde vergisel teflviklerden yararlan›labilmesi imkan› da
yarat›lm›flt›r. Gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar›nda Ar-Ge
harcamalar› için daha önce vergi erteleme müessesesi iflletilmekte
iken, bu kanunlarda yap›lan de¤ifliklikler sonras›nda Ar-Ge ‹ndirimi
uygulamas›na geçilmifltir. Bununla birlikte, 12.03.2008 tarihli
Resmi Gazete'de yay›mlanarak 01.04.2008 tarihinden itibaren
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yürürlü¤e giren 5746 say›l› “Araflt›rma ve Gelifltirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun” ile de gerek
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Ar-Ge indirimi ile ilgili
de¤iflikli¤e gidilmifl hem de belirli flartlar dahilinde vergisel
teflviklerin kapsam› geniflletilmifltir.
10.9.1 Kurumlar Vergisi Kanunu kapsam›nda Ar-Ge indirimi
10.9.1.1 Ar-Ge indirimi
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, iflletmeleri bünyesinde
gerçeklefltirdikleri sadece yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik
araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n % 100'ü (5746
Say›l› Kanun gere¤i 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere
dikkate al›nacak orand›r) oran›nda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi"
gelir ve kurumlar vergisi matrahlar›n›n hesaplanmas›nda ayr›ca
indirim konusu yap›lmaktad›r.
10.9.1.2 Ar-Ge indirimine konu edilebilecek faaliyetler
Araflt›rma ve gelifltirme (Ar-Ge) faaliyeti, bilim ve teknolojinin
geliflmesini sa¤layacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut
bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yaz›l›m üretimi
de dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluflturmak
veya mevcut olanlar› gelifltirmek amac›yla yap›lan düzenli
çal›flmalar› ifade etmektedir.
Yap›lan bir harcaman›n Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için;
bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve
bunlar› ayd›nlatmak amac›yla, bilim ve teknolojinin geliflmesini
sa¤layacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, yeni üretim
yöntem, süreç ve ifllemlerinin araflt›r›lmas› veya gelifltirilmesi,
yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, ifllemler,
sistemler gelifltirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler
gelifltirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi, bir ürünün maliyetini
düflürücü, kalite, standart veya performans›n› yükseltici yeni
tekniklerin / teknolojilerin araflt›r›lmas›, yeni ve özgün tasar›ma
dayanan yaz›l›m faaliyetleri kapsam›nda gerçeklefltirilmifl olmas›
gerekmektedir.
Pazar araflt›rmas› ya da sat›fl promosyonu, kalite kontrol, sosyal
bilimlerdeki araflt›rmalar, petrol, do¤algaz, maden rezervleri
arama ve sondaj faaliyetleri, icat edilmifl yada mevcut gelifltirilmifl
süreçlerin kullan›m›, biçimsel de¤ifliklikler (öngörülen amaçlara
yönelik olmayan flekil, renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel
de¤ifliklikler), bilimsel ve teknolojik yenilik do¤urmayan rutin
faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullan›lan
program, yaz›l›m vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamalar›),
ilk kurulufl aflamas›nda kurulufl ve örgütlenmeyle ilgili araflt›rma
giderleri, proje sonucunda gelifltirilen ürüne iliflkin fikri mülkiyet
haklar›n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar, numune verilmek
amac›yla prototiplerden kopyalar ç›kar›l›p da¤›t›lmas› ve reklam
amaçl› tüketici testleri fleklindeki faaliyetler Ar-Ge faaliyetleri
kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir.
10.9.1.3 Ar-Ge indirimine konu edilebilecek harcamalar
Ar-Ge faaliyeti, esas itibar›yla denemelerin son buldu¤u, ilk
üretimin yap›ld›¤› aflamada sona erer. Di¤er bir ifade ile Ar-Ge
projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aflamaya
gelmesi bu projenin Ar-Ge vasf›n› bitirmektedir. Ancak
tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün gelifltirilmesi
amac›yla yap›lacak çal›flmalar yeni bir Ar-Ge projesi olarak
de¤erlendirilebilir.
Ar-Ge harcamalar›; ilk madde ve malzeme giderleri, personel
giderleri (Ar-Ge departman›nda çal›flt›r›lan hizmetliler ve benzeri
vas›fs›z personel ile Ar-Ge departman›na tahsis edilmemifl olup
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günün bir k›sm›nda Ar-Ge departman›nda çal›flan personele
ödenen ücretler bu kapsamda de¤erlendirilmeyecektir), genel
giderler (bu giderlerin, Ar-Ge harcamas› olarak
de¤erlendirilebilmesi için, Ar-Ge departman›nda fiilen
kullan›ld›¤›n›n tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir, çeflitli
k›staslara göre genel iflletme giderleri üzerinden hesaplanacak
paylar bu kapsamda de¤erlendirilmeyecektir), d›flar›dan sa¤lanan
fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harçlar, amortisman ve
tükenme paylar› (araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde
kullan›lmayan amortismana tabi iktisadî k›ymetler için hesaplanan
amortisman tutarlar›ndan verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi
hesaplanamamaktad›r) ile finansman giderlerinden oluflmaktad›r.
10.9.1.4 Ar-Ge harcamalar›n›n kay›tlarda izlenmesi
Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik
yapt›klar› araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›n›n tamam›n›
aktiflefltirmek zorundad›rlar. Ancak, gayrimaddi hakka yönelik
olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde
aktiflefltirilmesi gerekmeyen harcamalar do¤rudan gider
yaz›labilecektir.
Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak ç›kmas› halinde,
aktiflefltirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa
edilecektir.
Projeden, daha sonraki y›llarda vazgeçilmesi veya projenin
tamamlanmas›na imkan kalmamas› durumunda, kurumun Ar-Ge
faaliyeti kapsam›nda yapm›fl oldu¤u ve önceki y›llarda
aktiflefltirilmifl olan tutarlar›n do¤rudan gider yaz›labilmesi
mümkün bulunmaktad›r.
‹ster aktiflefltirilsin ister do¤rudan gider yaz›ls›n ilgili dönemde
yap›lan Ar-Ge harcamalar›n›n tamam› üzerinden Ar-Ge indirimi
hesaplanacak ve hesaplanan bu tutar vergi matrah›n›n tespitinde
indirim konusu yap›lacakt›r.
10.9.1.5 Ar-Ge indiriminin uygulanmas›
Mükellefler Ar-Ge harcamalar› üzerinden hesaplayacaklar› ArGe indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum
kazanc›ndan indirebileceklerdir. Ar-Ge indiriminden Ar-Ge
faaliyetine baflland›¤› andan itibaren, hem y›ll›k beyannamede
hem de geçici vergi beyannamelerinde yararlan›labilir. Hesaplanan
Ar-Ge indirimi tutar›, mükellefler taraf›ndan y›ll›k kurumlar vergisi
beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili sat›r›na
yaz›larak kazançtan indirilecektir. ‹lgili dönemde kazanc›n
yetersizli¤i nedeniyle indirim konusu yap›lamayan Ar-Ge indirimi
tutar›n›n sonraki hesap dönemlerine devretmesi mümkündür.
10.9.1.6 Aktiflefltirilen k›ymetlerin devri
Henüz tamamlanmam›fl bir Ar-Ge projesinin, baflka bir kuruma
sat›lmas› halinde aktiflefltirilen tutarlar kazanç tutar›n›n tespitinde
maliyet unsuru olarak dikkate al›nacakt›r. Ar-Ge indirimi
uygulamas›nda, henüz tamamlanmam›fl bir Ar-Ge projesinin
baflka bir kuruma sat›lmas› durumunda, Ar-Ge projesini devralan
kurumun bu projeye iliflkin olarak ilave yapt›¤› harcamalar ArGe indiriminden yararlanabilecek olup devreden kurumda yap›lan
Ar-Ge harcamalar› için indirimden yararlan›lmas› söz konusu
olmayacakt›r.
Tamamlanm›fl bir Ar-Ge projesinin baflka bir kuruma sat›lmas›
durumunda ise Ar-Ge projesini devralan kurumun Ar-Ge
indiriminden yararlanmas› söz konusu de¤ildir.
10.9.1.7 Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler
Ar-Ge indiriminin uygulanmaya bafllanaca¤› döneme ait geçici

vergi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle
ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i'nin 1
numaral› ekinde yer alan formata uygun olarak haz›rlanacak
rapor, bir yaz› ekinde iki nüsha olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na
elden veya posta yoluyla gönderilecektir. Ancak, bu süre içinde
baflvurusu yap›lmayan projeler ile ilgili olarak, çal›flmalara
bafllan›p harcama yap›lmakla birlikte projenin herhangi bir
aflamas›nda baflvuruda bulunulmas› ve uygun bulunmas› halinde,
baflvuru tarihinin içinde bulundu¤u geçici vergilendirme
döneminin bafllang›c›ndan itibaren yap›lan Ar-Ge harcamalar›
Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek, Ar-Ge projesi bittikten
sonra yap›lan baflvurular de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r.
Maliye Bakanl›¤›, projenin bilimsel olarak incelenerek münhas›ran
yeni bilgi ve teknoloji aray›fl›na yönelik olup olmad›¤›n›n tespit
edilmesi amac›yla, TÜB‹TAK ve/veya üniversiteler ile araflt›rma
yap›lan konuda uzmanlaflm›fl kurulufllara gönderecektir. Ar-Ge
projesine iliflkin incelemeyi yapacak olan kurulufl öngörülen
formata göre düzenlenen de¤erlendirme raporunun bir örne¤ini
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na ve baflvuru sahibine gönderecektir.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlar›na istinaden
uygulanan Ar-Ge yard›m›na iliflkin mevzuat çerçevesinde TÜB‹TAK
taraf›ndan daha önce incelemesi yap›lm›fl olan projelerle ilgili
olarak yeniden inceleme yap›lmas›na ihtiyaç bulunmamaktad›r.
Bu kapsamda TÜB‹TAK taraf›ndan incelenerek desteklenmesi
uygun bulunmufl Ar-Ge projesi bulunan mükelleflerin bu projeler
hakk›nda ayr›ca bir inceleme yap›lmas› için Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›na müracaat etmelerine gerek olmay›p, desteklenmesi
uygun bulunmufl projelere iliflkin Ar-Ge de¤erlendirme raporlar›
veya TÜB‹TAK'dan al›nan destek karar yaz›s›n›n bir örne¤inin
YMM tasdik raporuna eklenmesi yeterli olacakt›r.
10.9.2 5746 Say›l› Kanun kapsam›nda Ar-Ge teflviki
5746 Say›l› “Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakk›nda Kanun” 12.03.2008 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanarak 01.04.2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e
girmifltir. Bu kanun ile yap›lan düzenlemeler 31.12.2023 tarihine
kadar geçerli olup, uygulama ve denetime iliflkin usul ve esaslar
TUB‹TAK'›n görüflü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤› ile Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan birlikte ç›kar›lan 31.07.2008
tarihli Remi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Araflt›rma
ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ‹liflkin Uygulama
ve Denetim Yönetmeli¤i” ile belirlenmifltir.
10.9.2.1 Tan›mlar
a. Ar-Ge merkezi
Dar mükellef kurumlar›n Türkiye'deki iflyerleri dahil, kanuni veya
ifl merkezi Türkiye'de bulunan sermaye flirketlerinin organizasyon
yap›s› içinde ayr› bir birim fleklinde örgütlenmifl, münhas›ran
yurtiçinde araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunan ve en
az elli tam zaman eflde¤er Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli
Ar-Ge birikimi ve yetene¤i olan birimleri,
b. Ar-Ge projesi
Amac›, kapsam›, genel ve teknik tan›m›, süresi, bütçesi, özel
flartlar›, di¤er kurum, kurulufl, gerçek ve tüzel kiflilerce sa¤lanacak
aynî ve/veya nakdî destek tutarlar›, sonuçta do¤acak fikri mülkiyet
haklar›n›n paylafl›m esaslar› tespit edilmifl ve Ar-Ge faaliyetlerinin
her safhas›n› belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar
çerçevesinde haz›rlanan projeyi,
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c. Rekabet öncesi iflbirli¤i projeleri
Birden fazla kuruluflun; ölçek ekonomisinden yararlanmak
suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimlili¤i
art›rmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma de¤er
sa¤lamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem
gelifltirmek ya da platform kurabilmek amac›yla yürütecekleri,
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yap›lan ve fizibiliteye dayanan
iflbirli¤i anlaflmas› kapsam›nda, bilimsel ve teknolojik niteli¤i olan
projeleri,
d. Teknogiriflim sermayesi
Örgün ö¤renim veren üniversitelerin herhangi bir lisans
program›ndan bir y›l içinde mezun olabilecek durumdaki ö¤renci,
yüksek lisans veya doktora ö¤rencisi ya da lisans, yüksek lisans
veya doktora derecelerinden birini ön baflvuru tarihinden en çok
befl y›l önce alm›fl kiflilerin, teknoloji ve yenilik odakl› ifl fikirlerini,
deste¤i veren merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri
taraf›ndan desteklenmesi uygun bulunan bir ifl plan› çerçevesinde,
katma de¤er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek
teflebbüslere dönüfltürebilmelerini teflvik etmek için yap›lan
sermaye deste¤ini,
e. Ar-Ge personeli
Ar-Ge faaliyetlerinde do¤rudan görevli araflt›rmac› ve
teknisyenleri;
- Araflt›rmac›: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tan›m› kapsam›ndaki
projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasar›m
veya oluflturulmas› ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde
yer alan en az lisans mezunu uzmanlar›,
- Teknisyen: Mühendislik, fen ve sa¤l›k bilimleri alanlar›nda yüksek
ö¤renim görmüfl ya da meslek lisesi veya meslek yüksek
okullar›n›n teknik fen ve sa¤l›k bölümlerinden mezun, teknik bilgi
ve deneyim sahibi kiflileri,
f. Destek personeli
Ar-Ge faaliyetlerine kat›lan veya bu faaliyetlerle do¤rudan iliflkili
yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, iflçi ve benzeri
personeli,
g. Kamu personeli
10.12.2003 tarihli ve 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu'nun eki (I), (II), (III) ve (IV) say›l› cetvellerde yer alan
kamu idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara
ba¤l› kurulufllarda, üyelerinin tamam› köylerden oluflan birlikler
d›fl›ndaki mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kurulufllarda,
kanunla kurulan fonlarda, kefalet sand›klar›nda, kamu iktisadi
teflebbüsleri ve ba¤l› ortakl›klar› ile 5018 Say›l› Kanun kapsam›
d›fl›ndaki özel bütçeli kamu idarelerinde çal›flan memurlar ile
di¤er kamu görevlilerini ve di¤er personeli (Bu kamu görevlilerinin
ilgili mevzuat kapsam›nda sahip olduklar› özlük haklar›na sahip
olmayanlardan geçici olarak ve proje süresiyle s›n›rl› olarak
istihdam edilenler bu Kanun uygulamas›nda kamu personeli
say›lmaz.),
h. TÜB‹TAK,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumunu
ifade etmektedir.
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10.9.2.2 ‹ndirim, istisna, destek ve teflvikler
10.9.2.2.1 Ar-Ge indirimi
Teknoloji merkezi iflletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu
kurum ve kurulufllar› ile kanunla kurulan veya teknoloji gelifltirme
projesi anlaflmalar› kapsam›nda uluslararas› kurumlardan yada
kamu kurum ve kurulufllar›ndan Ar-Ge projelerini desteklemek
amac›yla fon veya kredi kullanan vak›flar taraf›ndan veya
uluslararas› fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde ve teknogiriflim sermaye
desteklerinden yararlananlarca gerçeklefltirilen Ar-Ge ve yenilik
harcamalar›n›n tamam› ile 500 ve üzerinde tam zaman eflde¤er
Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayr›ca o y›l
yap›lan Ar-Ge ve yenilik harcamas›n›n bir önceki y›la göre art›fl›n›n
yar›s›, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n “Ar-Ge ‹ndirimi”
ne iliflkin hükümleri çerçevesinde ticari kazanc›n tespitinde
indirim konusu yap›l›r. Bu harcamalar, aktiflefltirilmek suretiyle
amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi k›ymet oluflmamas›
halinde ise do¤rudan gider yaz›l›r. Kazanc›n yetersiz olmas›
nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yap›lamayan
tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar,
takip eden y›llarda her y›l belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›larak dikkate al›n›r.
10.9.2.2.2 Gelir vergisi stopaj› teflviki
Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi
iflletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulufllar›
ile kanunla kurulan veya teknoloji gelifltirme projesi anlaflmalar›
kapsam›nda uluslararas› kurumlardan yada kamu kurum ve
kurulufllar›ndan Ar-Ge projelerini desteklemek amac›yla fon veya
kredi kullanan vak›flar taraf›ndan veya uluslararas› fonlarca
desteklenen ya da TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen Ar-Ge ve yenilik
projelerinde, teknogiriflim sermaye desteklerinden yararlanan
iflletmelerde ve rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde çal›flan ArGe ve destek personelinin; bu çal›flmalar› karfl›l›¤›nda elde ettikleri
ücretlerinin doktoral› olanlar için % 90'› , di¤erleri için % 80'i
gelir vergisinden müstesnad›r.
06.08.2008 tarihli Resmi Gazete'lerde yay›mlanan 1 seri numaral›
5746 say›l› Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakk›nda Kanun Genel Tebli¤i ile gelir vergisi stopaj› teflvikinin
uygulama esaslar› belirlenmifltir. Buna göre; teflvik uygulamas›nda
istisna, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti
kapsam›nda fazla mesai dahil çal›flt›¤› süreye iliflkin ücret
matrah›na uygulanacakt›r.
Ayr›ca gelir vergisi stopaj› teflvikinden yararlanacak mükellefler
için;
Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendi¤i,
Rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde, proje sözleflmesinin
yürürlü¤e girdi¤i,
Teknoloji merkezi iflletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin
onayland›¤›,
Teknogiriflim sermaye desteklerinde, kamu idaresi taraf›ndan
ifl plan›n›n onayland›¤›,
Kamu kurum ve kurulufllar› ile kanunla kurulan veya teknoloji
gelifltirme projesi anlaflmalar› kapsam›nda uluslararas›
kurumlardan yada kamu kurum ve kurulufllar›ndan Ar-Ge
projelerini desteklemek amac›yla fon veya kredi kullanan
vak›flar taraf›ndan veya uluslararas› fonlarca desteklenen ya
da TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
destek karar yaz›s›n›n düzenlendi¤i veya proje sözleflmesinin
yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren gelir vergisi stopaj›
teflvikinden yararlan›labilece¤i de ilgili Tebli¤'de ifade edilmifltir.
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Öte yandan, 5746 Say›l› Kanun'un yürürlü¤e girdi¤i tarihten
önce bafllan›lm›fl olan Ar-Ge ve yenilik projelerinde;
Kamu kurum ve kurulufllar› ile kanunla kurulan veya teknoloji
gelifltirme projesi anlaflmalar› kapsam›nda uluslararas›
kurumlardan ya da kamu kurum ve kurulufllar›ndan Ar-Ge
projelerini desteklemek amac›yla fon veya kredi kullanan
vak›flar taraf›ndan veya uluslararas› fonlarca desteklenen ya
da TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerine
iliflkin destek karar yaz›s› veya proje sözleflmesinin 01.04.2008
tarihinden önce yürürlü¤e girmesi halinde 01.04. 2008,
Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendi¤i tarih itibar›yla gelir
vergisi stopaj› teflviki hükümlerinden yararlan›lacakt›r.
Bununla birlikte, 5838 Say›l› Kanun'un 8. maddesi ile Gelir Vergisi
Kanunu'na eklenen geçici 75. madde kapsam›nda 01.03.200931.12.2013 tarihleri aras›nda uygulanacak olan gelir vergisi stopaj›
teflviki ile ilgili aç›klamalara 24.03.2009 tarihli Resmi Gazete'de
yay›mlanan 2 Seri Numaral› “5746 say›l› Araflt›rma ve Gelifltirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun Genel Tebli¤i”nde
yer verilmifltir. Buna göre, 01.03.2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak ve 31.12.2013 tarihine kadar uygulanmak üzere, Ar-Ge ve
destek personelinin bu çal›flmalar› karfl›l›¤›nda elde ettikleri
ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uyguland›ktan sonra
hesaplanan gelir vergisinin; doktoral› olanlar için % 90'›, di¤erleri
için % 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.
Gelir Vergisi Kanunu'na ilave edilen geçici madde hükmü sebebiyle
söz konusu maddede belirtilen süreler dahilinde 5746 Say›l›
Kanun kapsam›nda yukar›da detaylar›na yer verilen gelir vergisi
stopaj› teflvikine iliflkin düzenlemelerden bu maddeye ayk›r›
olanlar›n uygulanmas› mümkün bulunmamaktad›r.
10.9.2.2.3 Sigorta primi deste¤i
Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi
iflletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulufllar›
ile kanunla kurulan veya teknoloji gelifltirme projesi anlaflmalar›
kapsam›nda uluslararas› kurumlardan yada kamu kurum ve
kurulufllar›ndan Ar-Ge projelerini desteklemek amac›yla fon veya
kredi kullanan vak›flar taraf›ndan veya uluslararas› fonlarca
desteklenen ya da TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülen Ar-Ge ve yenilik
projeleri ile rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde ve teknogiriflim
sermaye desteklerinden yararlanan iflletmelerde çal›flan Ar-Ge
ve destek personeli ile Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri'nde çal›flan
personelin gelir vergisi istisnas›na tabi tutulan ücretleri üzerinden
hesaplanan sigorta primi iflveren hissesinin yar›s›, her bir çal›flan
için befl y›l süreyle Maliye Bakanl›¤› bütçesine konulacak
ödenekten karfl›lan›r.
Di¤er taraftan, gelir vergisi stopaj› ve sigorta primi iflveren
hissesine iliflkin teflviklerden yararlanacak olan destek personelinin
tam zaman eflde¤eri say›s›, toplam tam zamanl› Ar-Ge personeli
say›s›n›n % 10'unu geçemez.
Sigorta primi deste¤inin uygulama usul ve esaslar› 25.09.2008
tarih ve 2008-85 say›l› ile 06.02.2009 tarih ve 2009-21 say›l›
Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri ile belirlenmifltir.
10.9.2.2.4 Damga vergisi istisnas›
Bu Kanun kapsam›ndaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile
ilgili olarak düzenlenen ka¤›tlardan 5746 Say›l› Kanuna ‹liflkin
Uygulama Yönetmeli¤i'nde yer verilen flartlar dahilinde damga
vergisi al›nmaz.

Bu çerçevede, Kanun ve Yönetmelik kapsam›ndaki Ar-Ge ve
yenilik faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhas›ran bu
görevleri ile ilgili olarak yap›lan ücret ödemeleri nedeniyle
düzenlenen ka¤›tlara da istisna uygulanmas› mümkün
bulunmaktad›r.
10.9.2.2.5 Teknogiriflim sermayesi deste¤i
Merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri taraf›ndan
teknogiriflim sermaye deste¤i alabilecek durumda bulunanlara
bir defaya mahsus olmak üzere teminat al›nmaks›z›n 100.000
Türk liras›na kadar teknogiriflim sermayesi deste¤i hibe olarak
verilir. Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amac›yla ödene¤i bulunan
merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin tümü taraf›ndan
yap›lan ödemelerin toplam›, her takvim y›l› için 10.000.000 Türk
liras›n› geçemez.
Rekabet öncesi iflbirli¤i projelerinde iflbirli¤ini oluflturan
kurulufllar›n bu iflbirli¤ine yapt›klar› katk›lar, iflbirli¤i protokolünde
belirlenen kurulufllardan biri ad›na aç›lacak özel bir hesapta
izlenir. Özel hesaba aktar›lan bu tutarlar, harcaman›n yap›ld›¤›
dönemde katk› sa¤layan kurulufllar›n Ar-Ge harcamas› olarak
kabul edilir ve proje d›fl›nda baflka bir amaç için kullan›lamaz.
Proje hesab›nda toplanan tutarlar, proje özel hesab› açan
kuruluflun kazanc›n›n tespitinde gelir olarak dikkate al›nmaz.
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanlar›n; kamu kurum ve
kurulufllar›, kanunla kurulan veya teknoloji gelifltirme projesi
anlaflmalar› kapsam›nda uluslararas› kurumlardan yada kamu
kurum ve kurulufllar›ndan Ar-Ge projelerini desteklemek amac›yla
fon veya kredi kullanan vak›flar ile uluslararas› fonlardan ald›klar›
destekler özel bir fon hesab›nda tutulur. Bu fon, Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunu uygulamalar›nda vergiye tabi kazanc›n ve ilgili
y›lda yap›lan Ar-Ge harcamas› tutar›n›n tespitinde dikkate al›nmaz.
Bu fonun, elde edildi¤i hesap dönemini izleyen befl y›l içinde
sermayeye ilâve d›fl›nda herhangi bir flekilde baflka bir hesaba
nakledilmesi veya iflletmeden çekilmesi halinde, zaman›nda
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u¤rat›lm›fl say›l›r.
10.9.2.2.6 5746 Say›l› Kanun kapsam›ndaki teflviklerin di¤er
kanunlarla sa¤lanan teflviklere etkisi
Bu Kanun kapsam›ndaki indirim, istisna, destek ve teflviklerden
yararlananlar; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›n›n “Ar-Ge
‹ndirimi”ne iliflkin hükümleri ile 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve
‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun'un ayn› mahiyetteki hükümlerinden ayr›ca
yararlanamazlar.
10.9.2.3 Ar-Ge projelerine TÜB‹TAK taraf›ndan sa¤lanan
destekler
10.9.2.3.1 TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar›
Baflkanl›¤› (TEYDEB)
Endüstriyel araflt›rma ve teknoloji gelifltirmek; yenilikleri
desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi iliflkilerini
gelifltirmek TÜB‹TAK'›n temel ifllevleri aras›ndad›r. Bu ifllevleri
gerçeklefltirmek için oluflturulan programlar ve planlanan
faaliyetler TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar›
Baflkanl›¤› (TEYDEB) taraf›ndan yürütülmektedir.
Destek programlar›
a. 1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Program›
b. 1503- Proje Pazarlar› Destekleme Program›
c. 1507- KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek Program›
d. 1508- Teknogiriflim Destek Program›
e. 1509- Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program›
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TÜB‹TAK'›n sanayiye yönelik olarak vermifl oldu¤u AR-GE
destekleri, 13 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu
Sanayi Araflt›rma-Gelifltirme Projeleri Destekleme Program›na
‹liflkin Yönetmelik” ile düzenlenmifltir. 16 Ocak 2007'de bu
yönetmelik “TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar›na
‹liflkin Yönetmelik” olarak de¤ifltirilmifltir. Söz konusu Yönetmelike
uygun olarak yürütülen program›n amac›, sanayi kurulufllar›n›n
Ar-Ge projelerine % 60'a varan oranlarda hibe fleklinde destek
sa¤lamakt›r.
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme program›na proje baflvurular›
sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr
adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje De¤erlendirme
ve ‹zleme Sistemi -PROD‹S) üzerinden yap›labilmektedir. Program
genel anlamda 6 ana süreçten oluflmakta olup destekten
faydalan›labilmesi için tamamlanmas› gereken formlara afla¤›da
yer verilmektedir:
a. Proje baflvurusunda bulunacak kurulufllar›n haz›rlamalar›
gereken Proje Öneri Bilgileri (AGY100)
b. YMM Kurulufllara Ait Baflvuru Kriterleri De¤erlendirme ve
Tasdik Raporu (AGY600)
c. Proje hakem incelemesinde kullan›lan Proje Öneri
De¤erlendirme Formu (AGY200)
d. Desteklenmesine karar verilen projeler için Ar-Ge Yard›m›
‹stek Formu (AGY300)
e. Dönemsel faaliyet ve harcamalar›n de¤erlendirilmesi için
Dönemsel ‹zleme Formu (AGY400)
f. Mali de¤erlendirmeyi h›zland›rmak üzere yürürlü¤e konulan
Yeminli Mali Müflavirlik Ar-Ge Harcamalar› De¤erlendirme
Raporu (AGY500)
10.9.2.3.2 TÜB‹TAK'›n özel sektöre yönelik di¤er destek
programlar›
a. Proje Pazarlar› Destekleme Program› (1503)
b. KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek Program› (1507)
c. Teknoloji ve Yenilik Odakl› Giriflimleri Destekleme Program›
(1508)
d. Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program›
(1509)
e. Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Projelerini Destekleme
Program› (1001)
f. Kamu Kurumlar› Araflt›rma ve Gelifltirme Projeleri Destekleme
Program› (1007)

10.10 KOB‹ yard›mlar›
19.10.2005 tarih ve 2005/9617 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile
yürürlü¤e konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerin
Tan›m›, Nitelikleri ve S›n›fland›r›lmas› Hakk›nda Yönetmelikte
belirtilen esaslar çerçevesinde 250 kifliden az y›ll›k çal›flan
istihdam eden, y›ll›k net sat›fl has›lat› veya mali bilançosu de¤eri
25 milyon Türk liras›n› aflmayan iflletmeler KOB‹ olarak
s›n›fland›r›l›r.
Söz konusu iflletmelere, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) taraf›ndan sa¤lanan
destek ve destek programlar›na iliflkin aç›klamalara afla¤›da yer
verilmifltir.
10.10.1 Kredi faiz deste¤i
10.10.1.1 Acil kredi faiz deste¤i
20.11.2009 tarihinde KOSGEB ile aralar›nda kamu ve özel 13
bankan›n da bulundu¤u KGF iflbirli¤i içinde imzalanan Acil Destek
Kredisi Protokolü; 01.01.2009 tarihinden sonra özellikle sel, su
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bask›n›, zelzele, büyük kurakl›k, anormal fliddette f›rt›na, harp,
genel grev, yang›n ile halk hareketleri, terör v.b. durumlardan
etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen,
KOSGEB Veri Taban›'na kay›tl› iflletmelere uygun koflullarda
finansal destek sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Uygulamaya kat›lan bankalar:
‹flletmeler, Acil Destek Kredisi Protokolüne taraf olan; Akbank
T.A.fi., Alternatifbank A.fi., Denizbank A.fi., Finansbank A.fi.,
Fortisbank A.fi., Garanti Bankas› A.fi., HSBC Bank A.fi., T.C. Ziraat
Bankas› A.fi., Türk Ekonomi Bankas› A.fi., T. Halk Bankas› A.fi.,
T. ‹fl Bankas› A.fi., T. Vak›flar Bankas› T.A.O. ve Yap› ve Kredi
Bankas› A.fi. flubelerinden herhangi biri arac›l›¤› ile
baflvurabileceklerdir.
Uygulama aflamalar›:
1. Acil Destek Kredisinin üst limiti her bir KOB‹ için 100.000
TL'dir. Kredi faiz bedelinin tamam› KOSGEB taraf›ndan
karfl›lanmaktad›r.
2. Kredinin ilk 6 ay› ödemesiz kalan› eflit taksitlerle ödemeli
olmak üzere, toplam 24 ayd›r.
3. Protokol çerçevesinde, iflletme kullanaca¤› KOSGEB Acil Destek
Kredisi için bankaya, asgari 500 TL olmak üzere kredi tutar›
üzerinden % 0,5 (binde befl) oran›nda hizmet masraf›n› ve ipotek
al›nmas› halinde ise ayr›ca azami 750 TL ekspertiz masraf›n›
peflin olarak ödeyecektir.
4. KOSGEB hizmet merkezleri taraf›ndan verilen KOSGEB ÖN
ONAYI, iflletmenin ilgili destekten yararlanabilecek, KOSGEB
Veri Taban›'na kayd› onaylanm›fl bir KOB‹ oldu¤u, ayr›ca
iflletmenin ibraz edece¤i, ilgili resmi makamlardan al›nan belgenin
uygun oldu¤u anlam›na gelmektedir.
5. ‹flletmenin vergi ve SGK prim borcu olmad›¤›na veya
yap›land›rd›¤›na dair belge, ancak gecikmifl vergi ve/veya SGK
prim borcu olmas› halinde ise, borç tutarlar›n›n yer ald›¤› resmi
belge, kredi kulland›r›m aflamas›nda al›nmak üzere vergi
dairesinden al›nan belge tarihinin son 15 gün, SGK'dan al›nan
belge tarihinin ise son 30 güne ait olmas› gerekmektedir.
6. ‹flletmelerin SGK borç tutar›n›n; 01.01.2010 tarihinden itibaren
Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf›ndan dönemler halinde
yeniden belirlenecek olan ayl›k asgari ücretin brüt tutar›n›
geçmemesi halinde mahsup ifllemi yap›lmadan kredilendirme
süreci devam edebilecektir.
7. KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB ÖN ONAYI verilen
iflletmelerin kredi baflvurular› banka taraf›ndan; genel bankac›l›k
mevzuat›, bankac›l›k teamülleri, banka mevzuat› ve kredi
politikalar› do¤rultusunda de¤erlendirilerek, kabul veya red
edilebilecektir.
8. Protokole taraf 13 banka arac›l›¤›yla Acil Destek Kredisi
baflvurular› Rehber'in haz›rland›¤› tarih itibar›yla devam
etmektedir.
10.10.1.2 GAP Bölgesi KOB‹ makine teçhizat yat›r›m› destek
kredisi
KOSGEB GAP Bölgesi KOB‹ Makine Teçhizat Yat›r›m› Destek
Kredisi Protokolü; KOSGEB, BANKA ve KGF iflbirli¤iyle GAP
Bölgesi kapsam›na giren illerde (Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r,
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl›urfa, fi›rnak) KOSGEB Veri
Taban›na kayd› onayl› iflletmelere yat›r›m amac›yla sat›n alacaklar›
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makine-teçhizat için uygun koflullarda finansal destek sa¤lanmak
amac› ile 20.11.2009 tarihinde imzalanm›flt›r.
Protokol kapsam›nda makine teçhizat tan›m›:
1. Makine: En az bir parças›, uygun çal›flt›r›c›, kumanda ve güç
devreleri vas›tas›yla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan
oluflan, malzemeyi ifllemeye, tafl›maya veya ambalajlamaya
yarayan gereçler, tek bafl›na kullan›ld›¤›nda ulafl›lan amac›
sa¤lamak için, tek bir bütünmüfl gibi çal›flmak üzere düzenlenen
ve kontrol edilen yerli ve ithal yeni makineler grubu.
2. Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna
monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin
fonksiyonunu de¤ifltiren de¤ifltirilebilir parçalar veya makine ile
birlikte yeni sat›n al›nacak makinenin yedek parçalar›, makinenin
iflletimi için gerekli olan yaz›l›m ve gereçler.
3. ‹fl makineleri, vinç, yük asansörü, kantar, kal›p vb ekipmanlar
yerli ve ithal yeni teçhizat tan›m› içerisindedir.
4. Her türlü yük ve insan tafl›maya yarayan araçlar ve kullan›lm›fl
(2. el) makine-teçhizat bu tan›m d›fl›nda tutulmufltur.
Uygulamaya kat›lan bankalar:
Akbank T.A.fi., Denizbank A.fi., Finansbank A.fi., Fortisbank A.fi.,
HSBC Bank A.fi., T.C. Ziraat Bankas› A.fi., Türk Ekonomi Bankas›
A.fi., Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› A.fi., Türkiye Garanti Bankas›
A.fi., Türkiye ‹fl Bankas› A.fi., Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O. ve
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi.
Uygulama aflamalar›:
1. ‹flletmelere banka taraf›ndan kulland›r›lacak kredi üst limiti
azami 300.000 TL olup, bu tutar için KOSGEB taraf›ndan
ödenecek peflin faiz/kar pay› bedeli 48.796 TL'dir. Kredinin ilk
6 ay› ödemesiz kalan› ayl›k eflit taksitler halinde ödemeli toplam
36 ay vadeli kulland›r›lacak kredi için, iflletme 18.584 TL'yi ödeme
plan›na ba¤l› olarak ödeyecektir.
2. Protokol çerçevesinde iflletme kullanaca¤›; KOSGEB GAP
Bölgesi KOB‹ Makine Teçhizat Yat›r›m› Destek Kredisi için
bankaya, asgari 1000 TL olmak üzere kredi tutar› üzerinden %
0,5 (binde befl) oran›nda hizmet masraf›n› ve ipotek al›nmas›
halinde ise ayr›ca azami 1.500 TL ekspertiz masraf›n› peflin
olarak ödeyecektir.
3. ‹flletmenin vergi ve SGK prim borcu olmad›¤›na veya
yap›land›rd›¤›na dair belge, ancak gecikmifl vergi ve/veya SGK
prim borcu olmas› halinde ise borç tutarlar›n›n yer ald›¤› resmi
belge, kredi kulland›r›m aflamas›nda al›nmak üzere vergi
dairesinden al›nan belge tarihinin son 15 gün, SGK'dan al›nan
belge tarihinin ise son 30 güne ait olmas› gerekmektedir.
4. ‹flletmelerin SGK borç tutar›n›n; 01.01.2010 tarihinden itibaren
Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf›ndan dönemler halinde
yeniden belirlenecek olan ayl›k asgari ücretin brüt tutar›n›
geçmemesi halinde mahsup ifllemi yap›lmadan kredilendirme
süreci devam edebilecektir.
5. ‹flletme, baflvurdu¤u bankaya Taahhütname ve makineteçhizata ait proforma faturay› verir.
6. Yurtiçi Al›mlarda;
a. Tedarikçi Ticaret Sicil Gazetesi
b. Garanti Belgesi

c. Kullanma K›lavuzu
7. Yurtd›fl› ve Serbest Bölge Al›mlarda;
a. Gümrük Beyannamesi (31.12.2010 tarihini geçmemek üzere)
b. Garanti Belgesi
c. Kullanma K›lavuzlar›
8. Fatura asl›n›n iflletme taraf›nda imzal› ve kafleli kopyas› (Kredi
kulland›r›m aflamas›nda veya 31.12.2010 tarihini geçmemek üzere
kredi kulland›r›m tarihi sonras› al›nabilecektir) bankaya verilir.
9. Kredi kulland›r›m tarihlerinde avans ödemesi olarak kredi
tutarlar›n› tedarikçi hesab›na aktarabilecektir.
10. Avans ödemesi her bir makine için, hiçbir flekilde makine
bedelinin % 30'unu geçmeyecektir ve avans ödemesi en fazla
iki defada yap›labilecektir.
11. KOB‹ taraf›ndan sat›n al›nacak KOSGEB Üst Onay›n› alan
iflletmeler, kredi kullan›m ve makine-teçhizat al›mlar›n› en geç
31.12.2010 tarihine kadar gerçeklefltirecek olup, ithal edilen
makine ve teçhizat›n ülkemiz gümrü¤üne en son girifl yapabilece¤i
tarih 31.12.2010'dur.
12. ‹flletmelerin talep ettikleri makine-teçhizat›n fiyat›nda
enflasyon, kur fark› vb. nedenlerle de¤ifliklik için, iflletme azami
+ % 10 olmak üzere kredi limitleri içerisinde fiyat› revize etmek
için bankaya baflvurabilecektir.
13. Banka, sat›n al›nan makine-teçhizat›n iflletmeye teslim edildi¤ini
tespit ederek tutanak haz›rlar.
14. Kredi vadesi süresince krediye esas olan makine-teçhizat
ilgili KOSGEB Hizmet Merkezleri taraf›ndan kontrol edilecektir.
15. Protokole taraf 12 banka arac›l›¤›yla KOSGEB Gap Bölgesi
Kobi Makine Teçhizat Yat›r›m› Destek Kredisi baflvurular›
Rehber'in haz›rland›¤› tarih itibar›yla devam etmektedir.
10.10.2 KOB‹ proje destek program›
KOB‹'lerde proje kültürü ve bilincinin oluflturulmas› ve iflletmelerin
proje yapabilme kapasitelerinin gelifltirilmesi amac› ile
iflletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, d›fl
ticaret, insan kaynaklar›, mali ifller ve finans, bilgi yönetimi ve
bunlarla iliflkili alanlarda sunacaklar› projeler desteklenir.
Program ve proje limitleri
Program süresi
Proje süresi
Destek üst limiti
Destek oran›

3 y›l
6-24 ay (+12ay)
150.000 TL
1.ve 2. bölge için % 50
3.ve 4. bölge için % 60

Not: Rehber'in 10.1.1 bölümünde bölgelerin detaylar›na yer verilmifltir.

10.10.3 Tematik proje destek program›
KOB‹'lerin kendi iflletmelerini gelifltirmeleri ve Meslek Kurulufllar›
taraf›ndan küçük ve orta ölçekli iflletmelerin gelifltirilmesi amac›yla
daha fazla proje haz›rlamalar›n›n teflvik edilmesi, makro strateji
dokümanlar›nda iflaret edilen öncelikler dikkate al›narak belirlenen
tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›
ve KOB‹'lerin uluslararas› mevzuat ve önceliklere uyumunun
sa¤lanmas› amac›yla ça¤r› esasl› tematik program dahilinde
KOB‹'lere geri ödemeli veya geri ödemesiz seçenekler ile sa¤lanan
bir destek program›d›r.

Ça¤r› Esasl› Tematik Program› dahilinde desteklenecek proje
giderleri afla¤›daki gibidir:
Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Makine-ekipman, yaz›l›m ve donan›m al›m› veya kiralanmas›
giderleri (azami %25),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet al›m giderleri,
Genel idari giderler (azami %10).
Program ve proje limitleri
Program süresi
Proje süresi
Destek üst limiti
Destek oran›

--Proje teklif ça¤r›s›nda belirlenir.
Proje teklif ça¤r›s›nda belirlenir.
1.ve 2. bölge için % 50
3.ve 4. bölge için % 60

Not: Rehber'in 10.1.1 bölümünde bölgelerin detaylar›na yer verilmifltir.

10.10.4 ‹flbirli¤i güçbirli¤i destek program›
KOB‹'lerin iflbirli¤i-güçbirli¤i anlay›fl›nda bir araya gelerek “Ortak
Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, tedarik, pazarlama, düflük
kapasite kullan›m›, rekabet gücü zay›fl›¤›, finansman baflta olmak
üzere tek bafllar›na çözümünde zorland›klar› birçok soruna çözüm
bulunmas›, KOB‹'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü
yüksek iflletmelere dönüflmesi, ölçek ekonomisinden
yararlan›larak kaynak tasarrufu sa¤lanmas› ve KOB‹'ler aras›nda
ortakl›k ve iflbirli¤i kültürünün gelifltirilmesi gibi amaçlar
çerçevesinde en az 5 iflletmenin bir araya gelmesi flart› ile proje
orta¤› iflletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan
iflletici kurulufla ortak olmalar›, proje orta¤› iflletmelerin bir
k›sm›n›n ya da tamam›n›n kendilerini feshederek kurulacak iflletici
kurulufla ortak olmalar› ya da proje orta¤› iflletmelerin bir k›sm›n›n
kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleflmesi
durumlar›nda belirli proje konular› dahilinde sa¤lanan bir destek
modelidir. Desteklenecek proje konular› afla¤›daki gibidir:
Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve di¤er hizmetleri
daha h›zl› ve ucuz temin edebilmeleri amac›yla ortak tedarik,
Müflteri istekleri ve pazar›n talebi do¤rultusunda ürün ve
hizmet gelifltirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni
pazarlara sunmalar› amac›yla ortak tasar›m,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararas›
pazar paylar›n› art›rmak, marka imaj› oluflturmak, uluslar aras›
pazar›n ihtiyaçlar›na cevap vermeleri amac›yla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlar›n› gelifltirmeleri amac›yla ortak
laboratuar,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeflitlerini, verimlili¤ini ve
kalitelerini art›rmak amac›yla ortak imalat ve hizmet sunumu
konular›nda KOB‹'lerin sunacaklar› projeler desteklenir.
Program ve proje limitleri
Program süresi
Proje süresi
Destek üst limiti
Destek oran›

--6-24 ay (+12ay)
250.000 TL (Geri ödemesiz),
500.000 TL (Geri ödemeli)
1.ve 2. bölge için % 50
3.ve 4. bölge için % 60

Not: Rehber'in 10.1.1 bölümünde bölgelerin detaylar›na yer verilmifltir.
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10.10.5 AR-GE, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek
program›
Ar-Ge ve ‹novasyon proje sonuçlar›n›n ticarilefltirilmesi ve
endüstriyel uygulamas›na yönelik destek mekanizmalar›na ihtiyaç
duyulmas› nedeni ile bilim ve teknolojiye dayal› yeni fikir ve
bulufllara sahip KOB‹ ve giriflimcilerin gelifltirilmesi, teknolojik
fikirlere sahip tekno-giriflimcilerin desteklenmesi, KOB‹'lerde ArGe bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve Ar-Ge kapasitesinin art›r›lmas›,
mevcut Ar-Ge desteklerinin gelifltirilmesi ve inovatif faaliyetlerin
desteklenmesi gibi amaçlar çerçevesinde sa¤lanan destektir.
Proje süresi
Ar-Ge ve ‹novasyon Program› için en az 12 (on iki),
en çok 24 (yirmi dört) ay,
Endüstriyel Uygulama Program› için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul karar› ile 12 (on iki) aya kadar
ek süre verilebilir.
Program destek üst limit ve oranlar›
Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel
uygulama destek program›

Destek üst Destek
limiti (TL) oran› (%)

Ar-Ge ve inovasyon program›
‹fllik deste¤i

‹flliklerden bedel al›nmaz

Kira deste¤i

12.000

75

Makine-teçhizat, donan›m, hammadde,
yaz›l›m ve hizmet al›m› giderleri deste¤i

100.000

75

Makine-teçhizat, donan›m, hammadde,
yaz›l›m ve hizmet al›m› giderleri deste¤i
(Geri ödemeli)

200.000

75

Personel gideri deste¤i

100.000

75

20.000

100

Bafllang›ç Sermayesi Deste¤i
Proje dan›flmanl›k deste¤i
E¤itim deste¤i
Proje
gelifltirme
deste¤i

25.000
5.000

S›nai ve fikri mülkiyet
haklar› deste¤i

25.000

Proje tan›t›m deste¤i

5.000

Yurtd›fl› kongre/konferans/fuar
ziyareti/teknolojik iflbirli¤i
ziyareti deste¤i

15.000

75

Genel destek
program› destekleri
1

Destek üst
limiti (TL)

Yurt içi fuar deste¤i

30.000

2

Yurt d›fl› ifl gezisi deste¤i

10.000

3

Tan›t›m deste¤i

15.000

4 Efllefltirme deste¤i

15.000

5

20.000

Nitelikli eleman istihdam deste¤i

6 Dan›flmanl›k deste¤i

15.000

7

10.000

E¤itim deste¤i

8 Enerji verimlili¤i deste¤i

Endüstriyel uygulama program›

1. ve 2. 1. ve 2.
bölgeler bölgeler

% 50

% 60

30.000

9 Tasar›m deste¤i

15.000

10 S›nai mülkiyet haklar› deste¤i

20.000

11 Belgelendirme deste¤i

10.000

12 Test, analiz ve kalibrasyon deste¤i

20.000

10.10.7 Giriflimcilik destek program›
Ekonomik kalk›nma ve istihdam sorunlar›n›n çözümünün temel
faktörü olan giriflimcili¤in desteklenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›,
baflar›l› ve sürdürülebilir iflletmelerin kurulmas›, giriflimcilik
kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›, ‹fl Gelifltirme Merkezlerinin
kurulmas› ile giriflimcili¤in gelifltirilmesi, istihdam›n art›r›lmas›
ve yerel dinamiklere dayal› giriflimcili¤in desteklenmesi amaçlar›
ile giriflimcilik destek program› Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimi,
Yeni Giriflimci Deste¤i ve ‹fl Gelifltirme Merkezi (‹fiGEM) Deste¤i
olmak üzere üç alt programdan oluflmaktad›r.
10.10.7.1 Uygulamal› giriflimcilik e¤itimi
Minimum 60 saatlik e¤itim ve atölye çal›flmas›ndan oluflan
e¤itim program›n› kapsar. (giriflimcilik özelliklerinin s›nanmas›,
ifl fikri egzersizleri yap›lmas› ve ifl plan› haz›rlanmas›)
Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimleri KOSGEB veya di¤er kurum
ve kurulufllar (üniversite, ‹fiKUR, meslek kuruluflu, belediye
v.b. taraf›ndan düzenlenebilir,
E¤itimler, genel ve özel hedef gruplar› (gençler, kad›nlar,
dezavantajl› gruplar) için düzenlenir,
E¤itimlere kat›lanlardan ücret al›nmaz.

18.000

75

Personel gideri deste¤i

100.000

75

Makine-teçhizat, donan›m, sarf malzemesi,
yaz›l›m ve tasar›m giderleri deste¤i

150.000

75

Destek unsuru

Makine-teçhizat, donan›m, sarf malzemesi,
yaz›l›m ve tasar›m giderleri deste¤i
(geri ödemeli)

200.000

75

‹flletme kurulufl deste¤i
(geri ödemesiz)

5.000

Kurulufl dönemi makine,
teçhizat ve ofis donan›m
deste¤i (geri ödemesiz)

10.000

Iflletme giderleri deste¤i
(geri ödemesiz)

12.000

Sabit yat›r›m deste¤i
(geri ödemeli)

70.000

10.10.6 Genel destek program›
Proje haz›rlama kapasitesi düflük KOB‹'ler ile KOSGEB hedef
kitlesine yeni dahil olmufl sektörlerdeki KOB‹'lerin de mevcut
KOSGEB desteklerinden faydalanmas›, KOB‹'lerin kaliteli ve
verimli mal/hizmet üretmelerinin sa¤lanmas›, mevcut KOSGEB
desteklerinin revize edilerek daha fazla KOB‹'nin bu desteklerden
yayg›n flekilde faydalanmas›, KOB‹'lerin rekabet güçlerini ve
düzeylerini yükseltmek amac›yla genel iflletme gelifltirme
faaliyetlerinin teflvik edilmesi ve KOB‹'lerin yurt içi ve yurt d›fl›
pazar paylar›n› art›rmak için tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerinin
gelifltirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde sa¤lanan destektir.
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Destek oran› (%)

10.10.7.2 Yeni giriflimci deste¤i
Bu destekten, uygulamal› giriflimcilik e¤itimini tamamlayarak
iflini kuran giriflimciler ve ‹fiGEM giriflimcileri faydalanabilir.

Test, analiz, belgelendirme deste¤i 25.000
Kira deste¤i

Program destek üst limit ve oranlar›

Vergi rehberi 2011

Program destek üst limit ve oranlar›
Destek oran› Destek oran›
Üst limit
(%)
(%)
(TL)
(1. ve 2. bölge) (3. ve 4. bölge)

60
(Kad›n veya
özürlü
giriflimci: 70)

70
(Kad›n veya
özürlü
giriflimci: 80)

Not: Rehber'in 10.1.1 bölümünde bölgelerin detaylar›na yer verilmifltir.

10.10.7.3 ‹fl gelifltirme merkezi deste¤i

yap›lacak tevkifata etkisi bulunmamaktad›r.

‹fl gelifltirme merkezleri, bünyesinde bar›nd›rd›¤› iflletmelere,
iflletme gelifltirme dan›flmanl›¤›, uygun koflullarda ifl yeri mekân›,
ortak ofis ekipman›, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak
iflletmelerin en k›r›lgan olduklar› ilk y›llar›n› sa¤l›kl› bir flekilde
aflmalar›n› ve büyümelerini sa¤lamak amac›yla kurulan ve iflletilen
merkezlerdir.

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, yeni
düzenlemede, serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde imal ettikleri
ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar›na uygulanacak
istisna ile ilgili olarak, faaliyete bafllama veya ruhsat tarihine
iliflkin herhangi s›n›rlama bulunmamaktad›r. Bu mükelleflerin
imal ettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar›, Avrupa
Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›ll›k vergileme
döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna
olarak de¤erlendirilecektir.

‹flletme gelifltirme merkezlerinin kurulufl baflvurusu; belediyeler,
üniversiteler, özel idareler, kalk›nma birlikleri, meslek kurulufllar›
ve kar amac› gözetmeyen kooperatifler taraf›ndan münferiden
veya birlikte yap›labilir.
Program destek üst limit ve oranlar›
Destek unsuru
‹fiGEM
kurulufl deste¤i (18 ay)
Bina tadilat›
Mobilya donan›m
‹fiGEM yönetim
(Geri ödemesiz)
‹fiGEM
iflletme deste¤i (36 ay)
Personel
E¤itim, dan›flmanl›k
Küçük tadilat
(Geri ödemesiz)

Destek oran› Destek oran›
Üst limit
(%)
(%)
(TL)
(1. ve 2. bölge) (3. ve 4. bölge)
750.000
600.000
125.000

60

70

60

70

25.000
100.000
30.000
50.000
20.000

Not: Rehber'in 10.1.1 bölümünde bölgelerin detaylar›na yer verilmifltir.

10.11 Serbest bölgeler
Serbest bölgeler, Türkiye gümrük bölgesinin parçalar› olmakla
beraber, serbest dolafl›mda olmayan eflyan›n herhangi bir gümrük
rejimine tabi tutulmaks›z›n ve serbest dolafl›ma sokulmaks›z›n,
gümrük mevzuat›nda öngörülen haller d›fl›nda kullan›lmamak
ya da tüketilmemek kayd›yla konuldu¤u, ithalat vergileri ile
ticaret politikas› önlemlerinin ve kambiyo mevzuat›n›n
uygulanmas› bak›m›ndan Türkiye gümrük bölgesi d›fl›nda oldu¤u
kabul edilen ve serbest dolafl›mdaki eflyan›n bir serbest bölgeye
konulmas› nedeniyle normal olarak eflyan›n ihrac›na ba¤l›
olanaklardan yararland›¤› yerlerdir.
10.11.1 Gelir ve kurumlar vergisi istisnas›
3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinin 1.
f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca, 06.02.2004 tarihinden önce serbest
bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat alm›fl olan
mükelleflerin, bu bölgede yürüttükleri faaliyetler dolay›s›yla elde
ettikleri kazançlar, faaliyet ruhsatlar›nda belirtilen süre ile s›n›rl›
olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
5810 say›l› ''Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun''un 7. maddesi ile 3218 say›l›
Serbest Bölgeler Kanunu'nun vergi teflviklerini düzenleyen geçici
3. maddesinin 2. f›kras›nda 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Buna göre Avrupa
Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n vergilendirme
döneminin sonuna kadar, serbest bölgelerde üretim faaliyetinde
bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin
sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar› gelir veya kurumlar vergisinden
istisna olacakt›r. Bu istisnan›n Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.
maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numaral› bendinin (b) alt bendi
ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. ve 30. maddeleri uyar›nca
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Mükellefler serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri
hâs›lattan bu faaliyetlere iliflkin olarak yap›lan giderlerin düflülmesi
sonucu bulunacak kazanc›, gelir veya kurumlar vergisinden
istisna tutmal›d›rlar. Serbest bölgelerde yürütülen ve istisna
kapsam›na giren faaliyetlerin (imalat) zararla sonuçlanmas›
halinde, bu zararlar›n di¤er faaliyetlerden elde edilen kazançlardan
indirilmesi ise mümkün de¤ildir.
10.11.2 Ücret stopaj› istisnas›
5810 say›l› ''Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun''un 7. maddesi ile 3218 say›l›
Serbest Bölgeler Kanunu'nun vergi teflviklerini düzenleyen geçici
3. maddesinin 2. f›kras›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik
ile 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Avrupa Birli¤ine
tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n vergilendirme
döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB
bedelinin en az % 85'ini yurtd›fl›na ihraç eden mükelleflerin
istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere gelir vergisi
istisnas› getirilmifltir. Y›ll›k sat›fl tutar› bu oran›n alt›nda kalan
mükelleflerden zaman›nda tahsil edilmeyen vergiler cezas›z
olarak, gecikme zamm›yla birlikte tahsil edilecektir.
10.11.3 Di¤er vergiler
25.11.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5810 Say›l›
Kanun'la Serbest Bölgeler Kanunu'nun vergi teflviklerini
düzenleyen geçici 3. maddesinin 2. f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik
uyar›nca, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Avrupa
Birli¤ine tam üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›l›n vergilendirme
döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçeklefltirilen
faaliyetlerle ilgili olarak yap›lan ifllemler ve düzenlenen ka¤›tlar
damga vergisi ve harçlardan müstesnad›r. Buna göre iflletmelerin
üretim faaliyetinde bulunup bulunmad›¤›na veya 06.02.2004
tarihi itibar› ile faaliyet ruhsat› al›p almad›¤›na bak›lmaks›z›n,
bölgede faaliyet gösteren tüm mükellefler damga vergisi ve harç
istisnas›ndan yararlanabileceklerdir.
10.11.4 KDV istisnas›
KDV Kanunu'nun 16/1-c maddesi uyar›nca serbest bölge
hükümlerinin uyguland›¤› mallar›n ithalat› KDV'den istisnad›r.
Ayr›ca serbest bölgelerde verilen hizmetler ayn› Kanun'un 17.
maddesinin 4. f›kras›n›n 5228 Say›l› Kanun'la de¤ifltirilen (›)
bendi uyar›nca; serbest bölgelerdeki müflteriler için yap›lan fason
hizmetler ise Kanun'un ihracat istisnas› ile ilgili 11. maddesinin
1/a f›kras› uyar›nca katma de¤er vergisinden istisnad›r.

10.12 Kültür yat›r›mlar› deste¤i
Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karfl›lanmas›;
kültür varl›klar› ile somut olmayan kültürel miras›n korunmas›
ve sürdürülebilir kültürün birer ö¤esi haline getirilmesi; kültürel
iletiflim ve etkileflim ortam›n›n etkinlefltirilmesi; sanatsal ve
kültürel de¤erlerin üretilmesi, toplumun bu de¤erlere ulafl›m
olanaklar›n›n yarat›lmas› ve gelifltirilmesi; ülkemizin kültür
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varl›klar›n›n yaflat›lmas› ve ülke ekonomisine katk› yaratan bir
unsur olarak de¤erlendirilmesi, kullan›lmas› ile kültür
merkezlerinin yap›m› ve iflletilmesine yönelik kültür yat›r›m› ve
kültür giriflimlerinin teflvik edilmesini sa¤lamak amac›yla 5225
Say›l› Kanun düzenlenmifl ve belge al›nmas› kayd›yla çeflitli
destekler sa¤lanm›flt›r.
28.09.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren “‹flverenlere Verilen Devlet Yard›m›, Teflvik ve Desteklerde
Soysal Güvenlik Kurumundan Al›nacak Borcu Yoktur Belgesinin
Düzenlenmesine ‹liflkin Usul ve Esaslara Dair Tebli¤” kapsam›nda
5225 Say›l› Kanun kapsam›nda sa¤lanan teflviklerden sigorta
primi iflveren paylar›nda indirim, su bedeli indirimi ve enerji
deste¤i gibi destek ve teflviklerin 5510 say›l› Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nun 90. maddesinin 6. f›kras›
kapsam›nda sa¤lanan Devlet yard›m›, teflvik ve destekler olarak
kabul edilece¤i belirtilmifltir. Söz konusu teflviklerden
yararlanabilmenin ön koflulu ise iflverenlerin Türkiye genelinde
yaz›n›n verildi¤i tarih itibar›yla muaccel olan sosyal sigorta ve
genel sa¤l›k sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iflsizlik
sigortas› primi, idari para cezas› ile bunlara ba¤l› gecikme cezas›
ve gecikme zamm› borçlar› bulunmad›¤›na ya da bulunmas›
durumunda söz konusu borçlar›n tecil ve taksitlendirildi¤i ya da
yap›land›r›ld›¤›n›n Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlüklerinden
al›nacak yaz› ile teyit edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir. Ayr›ca
iflverenlere 01.10.2008 tarihinden önce verilen Devlet yard›m›,
teflvik ve desteklerin bu tebli¤ kapsam›nda de¤erlendirilemeyece¤i
ifade edilmifltir.
10.12.1 Tafl›nmaz mal tahsisi
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, kültür yat›r›m› ve giriflimleri için
tafl›nmaz mal tahsis etmeye yetkilidir. Hazineye ait olup Bakanl›¤a
tahsisli tafl›nmaz mallar, Bakanl›kça direkt tahsis edilebilmektedir.
Tahsis edilen, ancak tahsisi iptal edilen veya tahsis süresi sona
eren tafl›nmaz mallar üzerinde bulunan yap›, tesis ve müfltemilat
bedelsiz olarak Hazineye intikal etmektedir. ‹lgililer, bunlar için
herhangi bir hak veya bedel talep edemezler.
10.12.2 Gelir vergisi stopaj› indirimi
Belge alm›fl kurumlar vergisi mükellefi yat›r›mc› veya
giriflimcilerin, ilgili idareye verecekleri ayl›k sigorta prim
bordrolar›nda bildirdikleri, sadece belgeli yat›r›m veya giriflimde
çal›flt›racaklar› iflçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin, yat›r›m aflamas›nda üç y›l› aflmamak kayd›yla % 50'si,
iflletme aflamas›nda ise yedi y›l› aflmamak kayd›yla % 25'i,
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergiden silinmektedir.
10.12.3 Sigorta primi deste¤i
Belge sahibi kurumlar vergisi mükellefi yat›r›mc› veya
giriflimcilerin, ilgili idareye verecekleri ayl›k sigorta prim
bordrolar›nda bildirdikleri, sadece belgeli yat›r›m veya giriflimde
çal›flt›racaklar› iflçilerin, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nun 79, 80 ve 81. maddeleri uyar›nca
prime esas kazançlar› üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin
iflveren hissesinin, yat›r›m aflamas›nda üç y›l› aflmamak flart›yla
% 50'si, iflletme aflamas›nda ise yedi y›l› aflmamak flart›yla %
25'i, Hazinece karfl›lanmaktad›r.
10.12.4 Su bedeli indirimi ve enerji deste¤i
Kültür yat›r›m› ve giriflimleri; su ücretlerini yat›r›m veya giriflimin
bulundu¤u yörede uygulanan tarifelerden en düflü¤ü üzerinden
ödeyebilmektedirler. Bu yat›r›m veya giriflimin elektrik enerjisi
ve do¤al gaz giderlerinin % 20'si befl y›l süreyle Hazinece
karfl›lanmaktad›r.
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10.12.5 Yabanc› uzman personel ve sanatç› çal›flt›rabilme
Belgeli kültür yat›r›m veya giriflimlerinde, Bakanl›k ve ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›nca verilen izinle yabanc› uzman personel ve sanatç›
çal›flt›r›labilmektedir.
Ancak bu flekilde çal›flt›r›lan yabanc› personelin say›s› toplam
personelin % 10`unu aflamamaktad›r. ‹lgili personel, en erken
iflletmenin faaliyete geçmesinin üç ay öncesinden itibaren
çal›flmaya bafllayabilmektedir.
10.12.6 Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme
Belgeli kültür giriflimleri ile belge kapsam›ndaki di¤er birimler
belgede belirlenen çal›flma süresi içinde hafta sonu ve resmi
tatillerde de faaliyetlerine devam edebilmektedirler.

10.13 Di¤er teflvikler
10.13.1 E¤itim kurumlar›na iliflkin destek
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, okul öncesi e¤itim,
ilkö¤retim, özel e¤itim ve orta ö¤retim özel okullar›n›n
iflletilmesinden elde edilen kazançlar, belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde befl vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar
vergisinden istisnad›r. ‹stisna okullar›n faaliyete geçti¤i
vergilendirme döneminden itibaren bafllamaktad›r. Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara veya kamu yarar›na
çal›flan derneklere ba¤l› rehabilitasyon merkezlerinin
iflletilmesinden elde edilen kazançlar da istisna kapsam›na
girmektedir.
Özel e¤itim ve ö¤retim kurumlar› ile rehabilitasyon merkezlerinin
istisnadan yararlanabilmesi için 01.01.2006 tarihinden itibaren
faaliyete geçmifl olmalar› gerekmektedir. 01.01.2004-31.12.2005
tarihleri aras›nda faaliyete geçenler için ise yürürlükten kalkan
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanmas›
gerekmektedir.
E¤itim ö¤retim iflletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç
istisnas›ndan yararlanan mükelleflerin, iflletilen okul ve merkezlere
ilave olarak yeni okul veya merkez açmalar› durumunda, yeni
aç›lan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulamas›
aç›s›ndan ayr› bir birim olarak de¤erlendirilecektir. Di¤er bir
ifade ile istisna uygulamas› okul veya merkez baz›nda yap›lacakt›r.
‹lgili yasal mevzuat çerçevesinde yeni bir okul aç›l›fl› olarak
tan›mlanmayan, mevcut okul kapasitesinin geniflletilmesi veya
baflka bir binaya tafl›n›lmas› hallerinde ise istisna uygulamas›
söz konusu olmayacakt›r. Di¤er taraftan, e¤itim tesisleri ile
rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya,
kitap sat›fl yeri gibi tesislerin gerek bizzat iflletilmesinden, gerekse
kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanmas›
da söz konusu de¤ildir.
E¤itim ve ö¤retim istisnas›ndan yararlanan mükelleflerin bu
iflletmeleri baflka bir kuruma devretmeleri halinde istisna, devralan
kurum taraf›ndan devreden kurumun faydalanmad›¤› dönemler
itibar›yla uygulanabilecektir.
10.13.2 ‹hracat›n finansman› ve Türk Eximbank kredileri
Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik üretim yapan
imalatç›lar› ve yurt d›fl›nda faaliyet gösteren giriflimcileri k›sa,
orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programlar› ile
desteklemektedir. Ayr›ca, vadeli sat›fl ifllemlerini teflvik etmek
ve bu yolla ihracat hacmini art›rmak, yeni ve hedef pazarlara
girilmesini kolaylaflt›rmak amac›yla vadeli ihracat alacaklar›n›
iskonto etmektedir.

10.13.3 Türk Eximbank sigorta programlar›
‹hracat kredi sigortas› programlar› ile ihracatç› firmalar›n ihraç
etti¤i mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karfl› belirli
oranlarda teminat alt›na al›nmas› ve sigortal› firmalar›n gerek
Türk Eximbank nezdinde do¤mufl veya do¤acak alacak haklar›n›
ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine
ba¤l› vadeli alacaklar›n› ister Türk Eximbankta, isterse Türk
Eximbank onay› ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle
hem sevk öncesi, hem de sevk sonras› dönem için düzenli
finansman imkan›na eriflmeleri amaçlanmaktad›r.
10.13.4 Türk gemi siciline kay›tl› gemilere iliflkin gelir ve
kurumlar vergisi istisnas› ile personele ödenen ücretlere
iliflkin gelir vergisi istisnas›
Türk Uluslararas› Gemi Siciline kay›tl› gemilerin ve yatlar›n
iflletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve
kurumlar vergileri ile fonlardan istisnad›r. Ayr›ca Türk Uluslararas›
Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara iliflkin al›m, sat›m,
ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri, damga vergisine,
harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi
tutulmazlar.
Türkiye'de infla edilen gemi ve yatlardan an›lan Sicile kay›tl›
olanlar›n iflletilip iflletilmedi¤ine bak›lmaks›z›n devrinden elde
edilen kazançlar ile Sicile kay›tl› gemilere ait ihtiyaç fazlas›
malzeme ve sabit k›ymetlerin, deniz tafl›mac›l›¤› faaliyetinin
yürütülebilmesi için gemide bulunmas› zorunlu olan malzeme
ve sabit k›ymetlerden olmas› halinde, devrinden elde edilen
kazançlar ayr›ca kurumlar vergisinden istisna bulunmaktad›r.
Öte yandan, Türk Uluslararas› Gemi Sicilinde kay›tl› gemilerde
ve yatlarda çal›flan personele ödenen ücretler de gelir vergisinden
istisnad›r.
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11. Vergi cezalar›
Bu bölümde, vergi kanunlar›nda ve di¤er ilgili mevzuatta yer alan hükümlere ayk›r›
fiillere verilen vergi cezalar›,
a. Usule ayk›r› fiillere verilen vergi cezalar›,
b. Vergi kayb›na yol açan fiillere verilen vergi cezalar›,
c. Vergi kayb›na yol açan fiillere verilen hürriyeti ba¤lay›c› cezalar,
olarak, üç bafll›k alt›nda ele al›nmaktad›r.
Kanun'a ayk›r› filler sebebiyle tüzel kifliler ad›na kesilecek vergi cezalar›ndan genel
olarak tüzel kiflilerin kanuni temsilcileri sorumludur. Ancak 1999 y›l›nda VUK'un 333.
maddesinde yap›lan bir de¤ifliklik ile ayn› Kanun'un 359. maddesinde belirtilen fiiller
(kaçakç›l›k suçlar›) ve bu fiillere ifltirak dolay›s›yla verilecek cezalardan kanuni temsilciler
de¤il fiili iflleyenler sorumlu tutulmufllard›r.

11.1 Usulsüzlük ile özel usulsüzlük fiilleri ve cezalar›
11.1.1 Usulsüzlük fiilleri ve cezalar›
Usulsüzlük fiilleri, vergi kanunlar›nda ve ilgili di¤er mevzuatta yer alan flekle iliflkin
hükümlere riayet edilmemesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu tür fiillerde, bir vergi
ziya› (kayb›) de¤il, usule ayk›r› bir durum söz konusudur. Vergi Usul Kanunu'nda
usulsüzlük fiilleri, fiilin a¤›rl›k derecesine göre birinci ve ikinci derece usulsüzlükler
olarak s›n›fland›r›lm›fl ve bunlara uygulanacak cezalar da, bu s›n›flamaya göre ayr› ayr›
belirlenmifltir.
11.1.1.1 I. derece usulsüzlükler
a. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemifl olmas›,
b. Bu Kanun'a göre tutulmas› mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmam›fl
olmas›,
c. Defter kay›tlar›n›n ve bunlarla ilgili vesikalar›n do¤ru bir vergi incelemesi yap›lmas›na
imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya kar›fl›k olmas›,
d. Çiftçiler taraf›ndan 245. madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yap›lan
davete müddetinde icabet edilmemesi,
e. Vergi Usul Kanunu'nun kay›t nizam›na ait hükümlerine (Madde 215 - 219) uyulmam›fl
olmas› (Her incelemede inceleme tarihine kadar ayn› takvim y›l› için tespit edilen
usulsüzlükler tek fiil say›l›r),
f. ‹fle bafllaman›n zaman›nda bildirilmemesi,
g. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yapt›r›lmam›fl
olmas› (Kanuni sürenin sonundan bafllayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler,
tasdik ettirilmemifl say›l›r),
h. Di¤er ücretler üzerinden sal›nan gelir vergisinde, tarh zaman› geçti¤i halde verginin
tarh ettirilmemifl olmas›,
i. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342. maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen
süre içerisinde verilmifl olmas›.
11.1.1.2 II. derece usulsüzlükler
a. Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan bafllayarak 342.
maddenin 1. f›kras›nda belirtilen süre içinde verilmifl olmas›,
b. Ekim ve say›m beyanlar›n›n süresi içinde veya Kanun'da istenilen bilgileri ihtiva
edecek do¤ru bir flekilde yap›lmamas›,
c. Vergi kanunlar›nda yaz›l› bildirmelerin zaman›nda yap›lmam›fl olmas› (ifle bafllamay›
bildirmek hariç),
d. Vergi karnesinin süresinin sonundan bafllayarak 15 gün geçti¤i halde al›nmam›fl
olmas›,
e. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin
sonundan bafllayarak bir ay içinde yapt›r›lm›fl olmas›,
f. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikalar›n kanunen belli flekil ve muhteviyat›
ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yap›lan di¤er düzenlemelere iliflkin hükümlere
uyulmam›fl olmas›,
g. Hesap veya muamelelerin do¤ruluk veya aç›kl›¤›n› bozmamak flart›yla baz› evrak ve
vesikalar›n bulunmamas› veya ibraz edilmemesi.
01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak usulsüzlük cezalar›n›n
yer ald›¤› tablo Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.18 Usulsüzlük cezalar›
(2011 y›l›)” bafll›¤› alt›nda dikkatinizde sunulmufltur.
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11.1.2 Özel usulsüzlük fiilleri ve cezalar›
Özel usulsüzlük fiilleri, fatura ve benzeri evrak›n verilmemesi
ve al›nmamas› ile di¤er flekil ve usul hükümlerine uyulmamas›
ana bafll›¤› alt›nda düzenlenmifl olup, bu fiiller dolay›s›yla 2011
y›l›nda kesilecek olan cezalar, Rehber'in “14. Pratik Bilgiler”
bölümünde “14.19 Özel usulsüzlük cezalar›-VUK md. 353 (2011
y›l›)” bafll›¤› alt›nda dikkatinizde sunulmufltur.

2011 y›l›nda mükerrer 355. maddede yer alan zorunluluklara
uyulmamas› halinde kesilecek olan cezalara, Rehber'in “14. Pratik
Bilgiler” bölümünde “14.20 Özel usulsüzlük cezalar›-VUK mük.
355. madde (2011 y›l›)” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.

11.1.3 Bilgi vermekten çekinenler ile Vergi Usul Kanunu'nun
muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar hakk›nda
uygulanacak özel usulsüzlük cezalar›

11.2.1 Vergi ziya› cezas›
Vergi ziya›, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili
ödevlerini zaman›nda yerine getirmemesi veya eksik yerine
getirmesi yüzünden verginin zaman›nda tahakkuk ettirilmemesini
veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Kas›t unsurunun
bulunup bulunmad›¤›n›n ceza kesilmesi aç›s›ndan bir önemi
bulunmamaktad›r.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uyar›nca, ayn›
Kanun'un 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan
zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyar›nca getirilen
zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezas› kesilmektedir.
Buna göre mükerrer 355. maddede özetle;
Devaml› bilgi verilmesi,
Maliye Bakanl›¤› veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar
taraf›ndan istenen bilgilerin verilmesi,
Defter belge ibraz›,
‹ncelemeye yetkili memurlara inceleme esnas›nda gerekli
yard›m›n sa¤lanmas›,
mecburiyetleri ile mükerrer 257. madde kapsam›nda getirilen
mecburiyetlere (baz› tahsilat ve ödemelerin banka, benzeri finans
kurumlar› arac›l›¤›yla yap›lmas›, baz› beyanname ve bildirimlerin
elektronik olarak verilmesi gibi) uyulmamas› durumunda
uygulanacak özel usulsüzlük cezalar›na yer verilmektedir.
Yukar›da belirtilen zorunluluklara uymayanlara ceza kesilebilmesi,
bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yap›lacak
tebli¤lerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap
verilmemesi, eksik veya yan›lt›c› bilgi verilmesi veya defter ve
belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklar›nda
ceza hükümlerinin uygulanaca¤›n›n ilgilere yaz›l› olarak bildirilmesi
flart›na ba¤l›d›r. Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesine iliflkin
usul ve esaslar›n Maliye Bakanl›¤›nca yap›lan düzenleyici idari
ifllemlerle duyurulmas› halinde, ilgililere ayr›ca yaz›l› olarak
bildirilme flart› aranmaz.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlar› veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme
zorunlulu¤una uymayan mükelleflerden her birine, her bir ifllem
için Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.20 Özel
usulsüzlük cezalar›-VUK mük. 355. madde (2011 y›l›)” bafll›¤›
alt›nda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, iflleme konu
tutar›n % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezas› kesilir.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine
uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›,
beyannamenin kanuni süresinin sonundan bafllayarak elektronik
ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde _ oran›nda, bu sürenin
dolmas›n› takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise _ oran›nda
uygulan›r.
Elektronik ortamda verilme zorunlulu¤u getirilen bildirim veya
formlara iliflkin olarak süresinden sonra düzeltme amac›yla
verilen bildirim ve formlar›n, belirlenen sürelerin sonundan
itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezas›
kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi
gereken özel usulsüzlük cezas› 1/2 oran›nda uygulan›r.
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme
mecburiyetine uymayanlara yukar›da belirtilen cezan›n kesilmesi
durumunda, ayr›ca 352. madde uyar›nca usulsüzlük cezas›
kesilmeyecektir.
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11.2 Vergi kayb› sonucunu do¤uran fiiller ve bunlara
verilen cezalar

fiahsi, medeni haller veya aile durumu hakk›nda gerçe¤e ayk›r›
beyanlar ile veya di¤er sebeplerle verginin noksan tahakkuk
ettirilmesine veya haks›z yere geri verilmesine sebebiyet verilmesi
halinde de vergi ziya›n›n varl›¤› kabul edilmektedir.
Yukar›daki hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya
tamamlanmas› veyahut haks›z iadenin geri al›nmas› ceza
uygulanmas›n› engellemez.
Vergi ziya› suçu iflleyenlere, ziya u¤ratt›klar› verginin 1 kat›
tutar›nda vergi ziya› cezas› kesilir.
Vergi incelemesine bafllan›lmas›ndan veya takdir komisyonuna
sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni
süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için kesilecek
vergi ziya› cezas› yüzde elli oranda uygulan›r.
11.2.2 Vergi ziya›na kaçakç›l›k suçu say›lan fiillerle sebebiyet
verilmesi:
Vergi ziya›na yol açan fiilin, ayn› zamanda, Vergi Usul Kanunu'nun
359. maddesinde say›lan fiillerden biri olmas› halinde, fiil,
kaçakç›l›k suçu olarak adland›r›l›r ve vergi ziya› cezas› 3 kat
olarak uygulan›r.
Söz konusu kaçakç›l›k suçlar›na ifltirak edenlere ise sebep olduklar›
vergi ziya›n›n 1 kat› tutar›nda vergi cezas› kesilecektir.
Kanun'un 359. maddesinde, kaçakç›l›k suçu olarak tan›mlanan
fiillerle vergi ziya›na sebebiyet verilmesi halinde, bu suçlar›
iflleyenler için vergi ziya› cezas› kesilmesinin yan› s›ra, hürriyeti
ba¤lay›c› cezalar da uygulanmaktad›r.

11.3 Hürriyeti ba¤lay›c› cezalar
Kaçakç›l›k suçlar› ve cezalar›, Vergi Usul Kanunu'nun, 359.
maddesinde hükme ba¤lanm›flt›r. Hapis cezas›n› gerektiren fiiller,
cezan›n süresine göre, üç grupta toplanm›flt›r.
11.3.1 Süreli hapis cezas› (18 ay - 3 y›l)
Vergi kanunlar›na göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma
ve ibraz mecburiyeti bulunan;
a. Defter ve kay›tlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
gerçek olmayan veya kayda konu ifllemlerle ilgisi bulunmayan
kifliler ad›na hesap aç›lanlar veya defterlere kayd› gereken hesap
ve ifllemleri vergi matrah›n›n azalmas› sonucunu do¤uracak
flekilde tamamen veya k›smen baflka defter, belge veya di¤er
kay›t ortamlar›na kaydedenler,
b. Defter, kay›t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya
muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge düzenleyenler veya bu
belgeleri kullananlar,
hakk›nda 18 aydan 3 y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur.
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Varl›¤› noter tasdik kay›tlar› veya sair suretlerle sabit oldu¤u
halde, inceleme s›ras›nda vergi incelemesine yetkili kimselere
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu hükmün uygulanmas›nda
gizleme olarak kabul edilir.
Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu
muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibar›yla gerçe¤e
ayk›r› flekilde yans›tan belge ise muhteviyat› itibariyle yan›lt›c›
belgedir.
3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 5904 Say›l› Kanun'la, Vergi Usul Kanunu'nun 359.
maddesinde yap›lan de¤ifliklikle yukar›da say›lan fiiller için 1
y›ldan 3 y›la kadar uygulanan hapis cezas›, 18 aydan 3 y›la kadar
hapis cezas› olarak de¤ifltirilmifltir. Cezaya 1 y›l olarak veya
hafifletici nedenlerle 1 y›ldan az süreyle hükmedilmesi halinde
cezan›n para cezas›na veya di¤er tedbirlere çevrilmesi mümkün
olabilmektedir. Ancak yukar›da da belirtildi¤i üzere bu fiiller
dolay›s›yla hükmolunacak olan hapis cezas›n›n alt s›n›r› 1 y›ldan
18 aya ç›kar›lm›fl oldu¤undan, bu hapis cezas›n›n paraya çevrilmesi
mümkün bulunmamaktad›r.
11.3.2 Süreli hapis cezas› (3 y›l - 5 y›l)
Vergi kanunlar› uyar›nca tutulan veya düzenlenen ve saklama
ve ibraz mecburiyeti bulunan;
a. Defter, kay›t ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini
yok ederek yerine baflka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak
koymayanlar,
b. Belgelerin as›l veya suretlerini tamamen veya k›smen sahte
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
üç y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Kanun'da sahte belge ise gerçek bir muamele veya durum
olmad›¤› halde bunlar varm›fl gibi düzenlenen belge olarak
tan›mlanm›flt›r.
11.3.3 Süreli hapis cezas› (2 y›l - 5 y›l)
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ancak Maliye Bakanl›¤› ile
anlaflmas› bulunan kiflilerin basabilece¤i belgeleri, Bakanl›k ile
anlaflmas› olmad›¤› halde basanlar veya bilerek kullananlar iki
y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
1998 y›l›nda 4369 Say›l› Kanun ile yap›lan de¤iflikliklerden önceki
uygulamada, bu tür belgelerin, ancak bilerek kullan›lmas› halinde,
fiil kaçakç›l›k suçu olarak kabul edilirken, an›lan Kanun ile yap›lan
de¤ifliklikle, hangi gerekçe ile ya da hangi suretle olursa olsun,
kullanma fiilinin gerçekleflmifl olmas› yeterli say›lm›flt›r.
08.02.2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5728 Say›l›
Kanun ile yap›lan de¤ifliklikle, belgelerin ancak bilerek kullan›lmas›
halinde suç oluflturaca¤› kabul edilmifl ve eski uygulamaya geri
dönülmüfltür. 5728 Say›l› Kanun'un yürürlü¤e girmesinden evvel
ise Maliye Bakanl›¤›nca ç›kar›lan 306 Seri No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i'nde “sahte veya muhteviyat› itibariyle
yan›lt›c› belgenin gerek düzenlenmesinin gerekse kullan›lmas›n›n
kaçakç›l›k suçunun oluflmas› yönünden ayr› ayr› de¤erlendirilmesi
gerekti¤i sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Sahte veya muhteviyat›
itibariyle yan›lt›c› belge düzenlenmesi, kast›n karinesi olup, bunun
ayr›ca de¤erlendirilmesine gerek bulunmamaktad›r. Ancak
gerçekte yap›lan bir mal veya hizmet al›m› karfl›l›¤›nda mal ve
hizmeti sa¤layan taraf›ndan kendi belgesi yerine bir baflka
mükellefin belgesi verilebilir.
Bu gibi durumlarda ifl veya hizmetin mahiyetine göre belgeyi
alan taraf›n bu belgenin mal ve hizmetin sa¤land›¤› mükellefe
ait olup olmad›¤›n› bilemedi¤i durumlar söz konusu olabilmektedir.
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Bu gibi durumlarda sahte belgeyi kullanm›fl olan mükellefin, bu
belgenin sat›n ald›¤› mal veya hizmeti sa¤layana ait olmad›¤›n›
bilip bilmemesi önem tafl›yacakt›r. fiayet kullan›c›n›n belgenin
sahte oldu¤unu bilmesi gerekiyorsa, bir baflka deyimle, kas›t söz
konusu ise burada 359. maddede belirtilen anlamda bir sahte
belge kullan›m› söz konusu olacakt›r. Aksi taktirde ise suçun
manevi unsuru oluflmad›¤›ndan durum madde kapsam›nda
de¤erlendirilemeyecektir.” aç›klamas›na yer verilerek, sahte
veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge kullanma suçunun
oluflumu için kast›n varl›¤›n›n zorunlu oldu¤u belirtilmifltir.
Öte yandan, piflmanl›k hükümlerinden yararlan›larak, vergi ziya›na
sebebiyet veren durumun ilgili makamlara bildirilmesi halinde,
hürriyeti ba¤lay›c› ceza uygulanmayacakt›r.
Yukar›da belirtilen fiillerin bulunmas› halinde vergi kayb›na yol
aç›l›p aç›lmad›¤›na ve tarh dönemi içinde oluflup oluflmad›¤›na
bak›lmaks›z›n, varsa vergi ziya› cezas› uygulanmas›n›n yan› s›ra
hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n da uygulanmas› söz konusudur.
5728 Say›l› Kanun yürürlü¤e girmeden evvel 4369 Say›l› Kanun'la
yap›lan de¤ifliklik ile bir flirketin personeli taraf›ndan al›nan ve
gerçe¤inden fazla mebla¤ üzerinden düzenlenmifl faturalar›n
gider olarak kay›tlara intikali halinde, flirket yöneticilerinin hapis
cezas› ile karfl›laflabilmelerinin söz konusu olabilece¤i anlafl›l›yordu
ve fakat Kanun'un “tüzel kiflilerin sorumlulu¤u” bölümünde de
yapt›¤› de¤ifliklik ile yukar›da belirtilen fiillerin ifllenmesi halinde,
öngörülen cezalar›n bu fiilleri iflleyenler hakk›nda uygulanaca¤›
belirtilmiflti. 5728 Say›l› Kanun'un 359. maddede yapt›¤› de¤ifliklik
ile art›k maddede belirtilen belgelerin bilerek kullan›lmas› halinde
fiiller kaçakç›l›k suçu teflkil edecektir.
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesinde hapis cezalar›,
(a) a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›, (b) müebbet hapis cezas›
ve (c) süreli hapis cezas› olarak say›lm›flt›r. Süreli hapis cezas›,
Kanun'un 49. maddesine göre, Kanun'da aksi belirtilmeyen
hallerde bir aydan az, yirmi y›ldan fazla olamaz. Hükmedilen bir
y›l veya daha az süreli hapis cezas›, k›sa süreli hapis cezas›d›r.
Vergi Usul Kanunu'nda bu bölümdeki suçlar için öngörülen a¤›r
hapis cezalar› da, Yeni TCK'n›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte
art›k, “a¤›r hapis cezas›” kavram› ortadan kalkt›¤›ndan, yeni
Ceza Kanunu'ndaki de¤iflikli¤e paralel olarak “hapis cezas›”
olarak düzenlenmifltir.

11.4 Di¤er hususlar
11.4.1 Cezalarda tekerrür
Vergi ziya›na sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolay›
ceza kesilen ve cezas› kesinleflenlere, cezan›n kesinleflti¤i tarihi
takip eden y›l›n bafl›ndan bafllamak üzere;
a. Vergi ziya› cezas›nda 5 y›l içinde tekrar ceza kesilmesi
durumunda, vergi ziya› cezas› % 50 oran›nda,
b. Usulsüzlük cezas›nda 2 y›l içinde tekrar ceza kesilmesi
durumunda, usulsüzlük cezas› % 25 oran›nda,
art›r›larak uygulanacakt›r.
11.4.2 Suçlarda birleflme
Yukar›da bahis konusu edilen vergi ziya› cezas›, usulsüzlük
cezalar›, hapis cezalar› ve di¤er kanunlarda yaz›l› cezalar, içtima
ve tekerrür hükümleri bak›m›ndan birlefltirilemez.
Vergi cezas› ile cezaland›r›lan fiiller, ayn› zamanda hapis cezas›n›
gerektiren bir suç teflkil etti¤i takdirde vergi cezas› kesilmesi,
hürriyeti ba¤lay›c› ceza verilmesine engel de¤ildir.

12. Vergi uyuflmazl›klar› ve çözüm yollar›
Mükellef ve vergi idaresi aras›nda oluflan vergi uyuflmazl›klar›n›n çözüm yollar›n›,
a. ‹dari yollarla çözüm,
b. Yarg› yoluyla çözüm
olarak ikiye ay›rabiliriz.
Söz konusu çözüm yollar› ile ilgili aç›klamalara afla¤›da yer verilmifltir.

12.1 ‹dari yollarla çözüm
‹dari çözümler, yükümlü ile vergi dairesi aras›nda uyuflmazl›k konusunun çeflitli
yöntemlerle, anlaflarak ya da idari denetim ilkeleri çerçevesinde ortadan kald›r›lmas›
anlam›ndad›r.
12.1.1 Vergi hatalar›n› düzeltme
Vergi alaca¤›n›n do¤mas›ndan sonra verginin tahsil edilebilir hale gelmesi için tarh ve
tahakkuk aflamalar›ndan geçmesi gerekmektedir. ‹flte bu safhalarda gerek mükellef,
gerekse vergi idaresi taraf›ndan baz› hatalar yap›labilir. Bu hatalar›n fark edilmesi
halinde vergi yarg›s›na baflvurmadan önce idari yollarla çözüme gidilebilmektedir. Bu
amaçla Vergi Usul Kanunu'nun 116 ve müteakip maddelerinde vergi hatalar› ile vergi
hatalar›n› düzeltme yollar› hakk›ndaki hükümlere yer verilmifltir.
12.1.1.1 Vergi hatalar›n›n s›n›fland›r›lmas›
Vergi hatas›, vergiye iliflkin hesaplarda ya da vergilendirmede yap›lan hatalar yüzünden,
haks›z yere fazla yada eksik vergi istenmesi veya al›nmas›d›r.
Vergi hatas›n›n tan›m›ndan da görülece¤i gibi; vergi hatalar›n›, vergiye iliflkin hesaplarda
ortaya ç›kan hatalar ve vergilendirmede yap›lan hatalar olmak üzere ikiye ay›rmak
mümkündür.
12.1.1.1.1 Hesap hatalar›
Vergi Usul Kanunu'nun 117. maddesinde hesap hatalar›; matrah hatalar›, verginin
miktar›nda hatalar, verginin mükerrer olmas› fleklinde s›n›fland›r›lm›flt›r.
Matrah hatalar›:
Bu hatalar, vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fifli, ihbarname, tekalif cetveli
ve kararlarda matraha iliflkin rakamlar›n, indirimlerin eksik veya fazla gösterilmifl veya
hesaplanm›fl olmas›d›r.
Vergi miktar›nda hatalar:
Vergi nispet ve tarifelerinin yanl›fl uygulanm›fl olmas›, mahsuplar›n yap›lmam›fl veya
yanl›fl yap›lm›fl olmas›, matrah hatalar› ile ilgili olarak belirtilen belgelerde verginin
eksik veya fazla hesaplanm›fl veya gösterilmifl olmas›d›r.
Verginin mükerrer olmas›:
Ayn› vergi kanununun uygulanmas›nda belli bir vergilendirme dönemi için ayn› matrah
üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya al›nmas›d›r.
12.1.1.1.2 Vergilendirme hatalar›
Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesinde vergilendirme hatalar›; mükellefin flahs›nda,
mükellefiyette, mevzuda, vergilendirme veya muafiyet döneminde hata fleklinde
say›lm›flt›r.
Mükellefin flahs›nda hata:
Bir verginin as›l borçlusu yerine baflka bir kifliden istenmesi veya al›nmas›d›r.
Mükellefiyette hata:
Aç›k olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi
istenmesi veya al›nmas›d›r.
Mevzuda hata:
Aç›k olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet,
madde, k›ymet, evrak ve ifllemler üzerinden vergi istenmesi veya al›nmas›d›r.
Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata:
Aranan verginin ilgili bulundu¤u vergilendirme döneminin yanl›fl gösterilmifl veya süre
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itibariyle eksik veya fazla hesaplanm›fl olmas›d›r.

tarihten bafllayarak bir y›ldan afla¤› olamaz.

12.1.1.2 Hatalar› düzeltmede usul
Vergi hatalar› afla¤›da belirtilen yollarla meydana ç›kabilir:

12.1.2. Cezalarda indirim
‹kmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi fark›n›
ve afla¤›da gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziya›,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar›n› mükellef veya vergi
sorumlusu ihbarnamelerin tebli¤i tarihinden itibaren otuz gün
içinde ilgili vergi dairesine baflvurarak vadesinde veya 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun'da belirtilen
türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay
içinde ödeyece¤ini bildirirse:

a. ‹lgili memurun hatay› bulmas› veya görmesi ile,
b. Üst memurlar›n yapt›klar› incelemeler neticesinde hatan›n
görülmesi ile,
c. Hatan›n teftifl s›ras›nda meydana ç›kar›lmas› ile,
d. Hatan›n vergi incelemesi s›ras›nda meydana ç›kar›lmas› ile,
e. Mükellefin müracaat› ile.
Vergi hatalar›n›n düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürü karar
verir. Kanun'da, düzeltilecek hatan›n tutar› yönünden bir s›n›rlama
yoktur. Buna göre vergi dairesi müdürü, hatan›n parasal
büyüklü¤üne bakmaks›z›n, düzeltilmesine karar verebilecektir.
Vergi hatalar›n› düzeltmede, Vergi Usul Kanunu iki yöntem
öngörmüfltür. Bunlar hatan›n re'sen düzeltilmesi ve talep üzerine
düzeltilmesidir.
12.1.1.2.1 Re'sen düzeltme
Tereddüde imkan vermeyecek derecede aç›k ve mutlak olarak
tespit edilebilen vergi hatalar› vergi dairesi taraf›ndan re'sen
düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yap›lan kimselerin
düzeltmeye karfl› vergi mahkemesinde dava açma haklar› sakl›d›r.
12.1.1.2.2 Talep üzerine düzeltme
Mükellefler, vergileme ile ilgili ifllemlerdeki hatalar›n düzeltilmesini
vergi dairesinden yaz›l› olarak talep edebilir. Düzeltme makam›,
talebi yerinde gördü¤ü takdirde, düzeltmenin yap›lmas›n›
emreder; yerinde görmedi¤i takdirde, durum düzeltmeyi isteyene
yaz› ile tebli¤ olunur.
Mükellef Vergi Mahkemesinde dava açma süresi sona erdikten
sonra düzeltme talebinde bulunmufl olabilir. Düzeltme talebi
reddolunanlar, flikayet yolu ile Maliye Bakanl›¤›na müracaat
edebilecektir. Söz konusu uyuflmazl›k ‹l Özel ‹darelerine ait ise
Valili¤e, Belediye vergileri hakk›nda ise belediye baflkanl›¤›na
müracaat edilmesi gerekmektedir. Vergi cezalar›nda yap›lan
hatalar da, vergi hatalar› için belirlenen usul ve flartlara göre
düzeltilmektedir.
Vergi Mahkemesi, Bölge ‹dare Mahkemesi ve Dan›fltay'dan geçmifl
olan muamelelerde vergi hatalar› bulundu¤u taktirde, bu hatalar›n
yarg› kararlar› kesinleflmifl olsa bile düzeltme yoluyla
düzeltilebilmesi mümkündür. Ancak düzeltmenin yap›labilmesi
için hatalar hakk›nda an›lan yarg› organlar› taraf›ndan bir karar
verilmemifl olmas› flartt›r.
Kanun'da vergi hatalar›n› düzeltme bak›m›ndan getirilen
zamanafl›m› süresi, niteli¤i itibar›yla hak düflürücü bir süredir.
Vergiyi do¤uran olay›n do¤du¤u takvim y›l›n› izleyen y›l›n bafl›ndan
itibaren 5 y›l içinde düzeltilmeyen vergi hatalar› zamanafl›m›na
u¤rar ve art›k düzeltilemez. 5 y›ll›k zamanafl›m› süresinin yan›nda
özel bir düzenleme de bulunmaktad›r. Buna göre düzeltme
zamanafl›m› süresi;
a. Zamanafl›m› süresinin son y›l› içinde tarh ve tebli¤ edilen
vergilerde hatan›n yap›ld›¤›,
b. ‹lan yolu ile tebli¤ edilip Vergi Mahkemesinde dava konusu
yap›lmaks›z›n tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme
emrinin tebli¤ edildi¤i,
c. ‹hbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebli¤ edilen vergilerde
6183 Say›l› Kanun'a göre haczin yap›ld›¤›,
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a. Vergi ziya› cezas›nda birinci defada yar›s›, müteakiben
kesilenlerde üçte biri,
b. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalar›n›n üçte biri,
indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyece¤ini bildirdi¤i vergi ve
vergi cezas›n› yukar›daki yaz›l› süre içinde ödemez veya dava
konusu yaparsa bu madde hükmünden faydaland›r›lmaz.
Bu hükümler vergi asl›na tabi olmaks›z›n kesilen usulsüzlük
cezalar› hakk›nda da uygulan›r.
12.1.2.1 Ceza indiriminin yap›lmas›n›n flartlar›
12.1.2.1.1 Vergi ve ceza için vergi davas› aç›lmam›fl olmal›d›r
Ceza indiriminden yararlanabilmek için, ikmalen veya resen tarh
edilen vergi veya vergi fark› ile kesilmifl olan vergi ziya›, usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezas›na karfl› Vergi Mahkemesinde dava
aç›lmam›fl olmas› gerekir.
Ancak ihbarnamenin tebli¤i üzerine dava aç›lmas›na ra¤men,
30 günlük süre dolmadan ve Vergi Mahkemesi karar vermeden
önce, vergi davas›ndan vazgeçilmiflse ceza indiriminin
uygulanmas› gerekir.
12.1.2.1.2 Vergi dairesine, ihbarnamenin tebli¤ tarihinden
itibaren, 30 gün içinde müracaat edilmelidir
Ceza indiriminden yararlanmak isteyen kiflinin, ihbarnamenin
kendisine tebli¤ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde ilgili
vergi dairesine müracaat ederek vergi asl› ve indirimden sonra
kalan ceza tutar›n› vadesinde veya 6183 Say›l› Kanun'a göre
teminat göstererek vadesinden itibaren 3 ay içinde ödeyece¤ini
bildirmesi gerekir.
‹hbarnamenin tebli¤ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde,
uzlaflmaya gidilmesi fakat uzlaflma sa¤lanamam›fl olmas›
durumunda da Vergi Usul Kanunu'nun 376. maddesinde belirtilen
ceza indiriminden yararlan›lmas› mümkün olabilmektedir.
12.1.2.1.3 Belirtilen süre içinde vergi asl› ve cezan›n tamam›
ödenmelidir
Ceza indiriminden yararlan›labilmesi için, vergi asl› ve indiriminden
sonra kalan cezan›n vadesinde ödenmesi gerekir. Örne¤in; vergi
ve ceza ihbarnamesi 10.09.2011 tarihinde tebli¤ edilmiflse,
10.10.2011 tarihi mesai saati sonuna kadar ceza indirimi talebinde
bulunulmufl, söz konusu vergi ve cezan›n da bu süre içinde
ödenmifl olmas› veya 6183 Say›l› Kanun'da belirtilen türden
teminat gösterilerek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde
ödenmifl olmas› gerekmektedir.
12.1.2.2 Ceza indiriminin tutar›
Vergi cezalar›ndaki indirim tutarlar› afla¤›daki gibidir.
a. Vergi ziya› cezas›nda birinci defada yar›s›, müteakiben
kesilenlerde üçte biri

b. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar›n›n üçte biri.

12.1.4.2 Uzlaflma türleri

12.1.3 Piflmanl›k ve ›slah
Piflmanl›k, emlak vergisi d›fl›ndaki beyana dayanan vergilerde,
vergi ziya› cezas›n› gerektiren Kanun'a ayk›r› hareketlerin bizzat
mükellefler taraf›ndan ilgili makamlara bildirilmesidir. Bu bildirim
üzerine Vergi Usul Kanunu'nda yer alan belirli flartlar›n sa¤lanmas›
halinde vergi ziya› cezas› kesilmez. Bu flartlar;

Vergi sistemimizde yer alan uzlaflma müessesesi iki flekilde
gerçekleflebilmektedir. Bunlardan birisi “Tarhiyat öncesi uzlaflma”,
di¤eri ise “Tarhiyat sonras› uzlaflma”d›r.

a. Mükellefin haber verdi¤i tarihten önce bir muhbir taraf›ndan
herhangi bir resmi makama ihbarda bulunulmam›fl olmas›,
b. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar taraf›ndan mükellef
nezdinde herhangi bir vergi incelemesine baflland›¤› veya
olay›n takdir komisyonuna intikal ettirildi¤i günden evvel
verilmifl ve resmi kay›tlara geçirilmifl olmas›,
c. Hiç verilmemifl olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber
verme dilekçesinin verildi¤i tarihten bafllayarak 15 gün içinde
verilmesi,
d. Eksik veya yanl›fl yap›lan vergi beyan›n›n, mükellefin keyfiyeti
haber verme tarihinden bafllayarak 15 gün içinde tamamlanmas›
veya düzeltilmesi,
e. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmifl bulunan
vergilerin, ödemenin gecikti¤i her ay ve kesri için, 6183 Say›l›
Kanun'un 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak
gecikme zamm› oran›nda bir zamla (piflmanl›k zamm›) birlikte
haber verme tarihinden bafllayarak 15 gün içinde ödenmesi,
olarak belirlenmifltir.
12.1.4 Uzlaflma
Uzlaflma müessesesi mükelleflerin, vergi uyuflmazl›klar›ndan
dolay› vergi yarg›s›na baflvurmadan önce vergi idaresi ile
anlaflmalar›n› öngörmektedir. Mükellefin vergi yarg›s›na
baflvurarak uyuflmazl›¤› sürdürmesi yerine vergi idaresi ile
anlaflarak uyuflmazl›¤a son vermesi neticesinde, Hazine vergi
alaca¤›n› bir an önce tahsil etme imkan›na kavuflurken, mükellef
de ödeyece¤i tutarda indirim sa¤lam›fl olmaktad›r.
12.1.4.1 Uzlaflman›n konusu ve kapsam›
Uzlaflman›n kapsam›na; bir vergi incelemesine dayan›larak
sal›nacak olan bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara iliflin
kesilen vergi ziya› cezalar girmektedir. Ancak vergi ziya›na 359.
maddede yaz›l› (kaçakç›l›k suçlar›) fiillerle sebebiyet verilmesi
halinde, gerek vergi asl›nda ve gerekse cezada uzlaflma yap›lmas›
mümkün olamamaktad›r.
Vergi Usul Kanunu'nda, uzlaflma talebinde bulunulabilmesi için
aranan koflullar, afla¤›daki gibi belirlenmifltir.
a. Tarhiyatta VUK'un 116, 117 ve 118. maddelerinde yaz›l› vergi
hatalar› ile bunun d›fl›nda her türlü maddi hata bulunmas›,
b. Tarhiyatta VUK'un 369. maddesinde yaz›l› flekillerde yan›lma
halinin mevcut oldu¤unun mükellef veya ceza muhatab›
taraf›ndan iddia edilmesi,
c. Vergi ziya›na sebebiyet verilmesinin mükellef veya ceza
muhatab› taraf›ndan, kanun hükümlerine gere¤i kadar nüfuz
edememekten ileri geldi¤inin iddia olunmas›,
d. Konuyla ilgili olarak yarg› organlar› ile vergi idaresi aras›nda
yorum ve görüfl fark› bulunmas›,
e. Bunlar d›fl›nda herhangi bir maddi hata bulundu¤unun iddia
edilmesi.
Vergi rehberi 2011

12.1.4.2.1 Tarhiyat öncesi uzlaflma
Tarhiyat öncesi uzlaflma, tarhiyat aflamas›ndan önce, idare ile
mükellef, vergi sorumlusu veya ceza muhatab› aras›nda vergi
incelemesine dayan›larak tarh edilecek vergi ve kesilecek
cezalarda uzlafl›lmas›d›r. Tarhiyat öncesi uzlaflma konusuna,
vergi asl› ile birlikte vergi ziya› cezalar› ile usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalar› da girmektedir. Ancak vergi ziya›na 359.
maddede yaz›l› (kaçakç›l›k suçlar›) fiillerle sebebiyet verildi¤i
durumlarda, tarh edilecek vergiler ve kesilecek cezalar için
tarhiyat öncesi uzlaflma yap›lmas› mümkün de¤ildir.
Tarhiyat öncesi uzlaflma, uzlaflmaya konu olan vergi ve cezan›n
tespit edildi¤i vergi incelemesi tamamland›ktan sonra, incelemeyi
yapan›n ba¤l› oldu¤u denetim birimince oluflturulan kurul ile
tarhiyat›n muhatab› aras›nda yap›l›r.
Tarhiyat öncesi uzlaflma, inceleme raporunun vergi dairesine
tesliminden yani verginin idarece tarh edilmesinden önce
gerçeklefltirilir.
Tarhiyat öncesi uzlaflma talepleri, incelemenin herhangi bir
aflamas›nda, yaz›l› olarak yap›lmak zorundad›r. Daha önce
mükellefin bu yönde bir talebi olmam›flsa vergi incelemesinin
tamamlanmas›ndan sonra düzenlenen son tutanakta, inceleme
eleman› mükellefin tarhiyat öncesi uzlaflma talebinde bulunup
bulunmayaca¤›n› sorar ve cevab›n› tutana¤a al›r. Bu talep, ayn›
çeflit vergi ve cezalar bak›m›ndan bütünlük teflkil eder. Yani vergi
ve cezadan bir k›sm› için uzlaflma talep edilip, di¤er k›sm› için
dava aç›lamaz. Yap›lan vergi incelemesi sonucunda sal›nacak
verginin nevinin de¤iflik olmas› veya ayn› neviden bir vergi
olmakla birlikte, vergilendirme döneminin de¤iflik olmas›
durumunda, ayr› ayr› uzlaflma talep edilebilir veya di¤er vergi
veya vergilendirme dönemi için Vergi Mahkemesinde dava
aç›labilir.
Mükellefin bilgisi d›fl›nda yap›lan vergi incelemelerinde, tarhiyat
öncesi uzlaflma talep etme süresi, inceleme eleman›n›n bu konuyla
ilgili yaz›l› sorusunun, inceleme raporunun bir örne¤i ile birlikte
mükellefe tebli¤i tarihinden itibaren 15 gündür. Mükellefi vergi
incelemesinden haberdar etmek ve uzlaflmaya davet etmek
zorunludur.
Tarhiyat öncesi uzlaflma ile ilgili talepler, vergi incelemesini
yapan inceleme elemanlar› taraf›ndan incelendikten ve gerekli
koflullar› tafl›d›¤› belirlendikten sonra, uzlaflman›n yap›laca¤› yer,
tarih ve saati yaz›l› olarak ve uzlaflma gününden en az 15 gün
önce mükellefe tebli¤ edilir ve tebli¤ yaz›s›na vergi inceleme
raporunun bir örne¤i eklenir.
Tarhiyat öncesi uzlaflma komisyonu, davet yaz›s›nda belirtilen
gün ve saatte üyelerin tamam›n›n kat›lmas› ile toplan›r. Toplant›da,
uzlaflma sa¤lam›fl olsun veya olmas›n mutlaka bir tutanak
düzenlenir ve bir örnek mükellefe verilir.
Uzlaflma sa¤lanm›fl olmas› halinde, uzlaflmaya var›lan vergi ve
cezalar, verginin normal ödeme zamanlar› geçmiflse, tutana¤›n
tebli¤ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.
Tarhiyat öncesi uzlaflma sa¤lanm›fl ceza miktar› için, ceza indirimi
talep edilemez ve Vergi Mahkemesine dava aç›lamaz.
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4369 Say›l› Kanun'la, tarhiyat öncesi uzlaflma konusunda yap›lan
bir düzenleme ile mükellef veya ceza muhatab›na, komisyonun
son teklifi üzerinde, uzlaflma tarihinden itibaren 15 gün süreyle
de¤erlendirme yapabilme imkan› sa¤lanm›flt›r. Mükellef veya
ceza muhatab› dilerse, bu süre içinde komisyona baflvurarak,
komisyonun son teklifini kabul etti¤ini bildirebilecektir. Böyle
bir bildirim yap›lmad›¤› takdirde, uzlaflma sa¤lanamam›fl
say›lacakt›r.
Uzlaflman›n sa¤lanamam›fl olmas› halinde, uzlaflman›n temin
edilemedi¤ine dair tutanak düzenlenir ve bu tutanakla birlikte
inceleme raporlar›, tarh ifllemi yap›lmas› amac›yla, incelemeye
muhatap olan›n ba¤l› oldu¤u vergi dairesine gönderilir. Vergi
dairesinin vergi ve cezalara iliflkin ihbarnameyi mükellef veya
ceza muhatab›na tebli¤ tarihinden itibaren 30 gün içinde, mükellef
veya ceza muhatab›, Vergi Mahkemesinde dava açabilir veya
VUK'un 376. maddesi uyar›nca ceza indirimi talebinde bulunabilir.
Tarhiyat öncesi uzlaflma görüflmelerinde uzlaflma sa¤lanamamas›
halinde, mükellefin veya cezaya muhatap olan›n tarhiyat sonras›
uzlaflma talep etme hakk› bulunmamaktad›r. Ancak tarhiyat
öncesi uzlaflma talep etmeyen bir mükellefin, vergi ve ceza
ihbarnamesinin vergi dairesince kendisine tebli¤inden itibaren
30 gün içinde tarhiyat sonras› uzlaflma talep etmesi mümkündür.
12.1.4.2.2 Tarhiyat sonras› uzlaflma
Vergi Usul Kanunu'nun Ek 1-10. maddelerinde usul ve esaslar›
belirtilen uzlaflma hükümlerine bir ölçüde “Tarhiyat sonras›
uzlaflma” denebilir. Uzlaflma konusuna ikmalen, re'sen veya
idarece tarh edilen vergiler ile bunlara iliflkin olarak kesilen vergi
ziya› cezalar› (359. maddede yaz›l› fiillerle sebebiyet verilenler
hariç) girmektedir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar› ise
tarhiyat sonras› uzlaflma konusu yap›lamamaktad›r.
Mükellef veya cezaya muhatap olanlarca uzlaflma talep
edilebilecek süre, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebli¤ tarihinden
itibaren 30 gündür.

12.1.4.3 Uzlaflma komisyonu
Vergi Usul Kanunu'nun uzlaflma hükümleri ile ilgili ek 1. maddesine
göre genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara
iliflkin uzlaflma taleplerinin incelenmesi için kurulan uzlaflma
komisyonlar›n›n uzlaflabilecekleri en çok vergi miktar›n›
belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkili bulunmaktad›r.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan 352, 356, 360 ve 372
s›ra numaral› genel tebli¤ler ile uzlaflma komisyonlar›n›n yetki
s›n›rlar› afla¤›daki gibi belirlenmifltir.
I. Grup Vergi Dairesi
Baflkanl›klar› :
II. Grup Vergi Dairesi
Baflkanl›klar› :

Ankara, ‹zmir
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya,
Mersin

III. Grup Vergi Dairesi
Baflkanl›klar› :
Ayd›n, Bal›kesir, Denizli, Eskiflehir,
Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa,
Mu¤la, Samsun, Tekirda¤
IV. Grup Vergi Dairesi
Baflkanl›klar› :
Diyarbak›r, Edirne, Erzurum, Malatya,
Kahramanmarafl, Sakarya, Trabzon,
fianl›urfa, Zonguldak
Yönetmelikte yap›lan de¤ifliklik paralelinde uzlaflma
komisyonlar›n›n uzlaflma konusu yapabilecekleri vergi miktar›
da afla¤›daki flekilde yeniden tespit edilmifltir.
12.1.4.3.1 Vergi Dairesi Baflkanl›¤› kurulan yerlerde
a) Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Uzlaflma Komisyonu
Vergi, resim ve harçlar (TL)
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›

900.000,00

I. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

750.000,00

Uzlaflma için verilen talep dilekçeleri Uzlaflma Komisyonu
Baflkanl›¤›na hitaben yaz›l›r. Uzlaflma Komisyonunca talebin
incelenmesi sonucunda mükellefe uzlaflma yer, saat ve tarihi
yaz›l› olarak ve uzlaflma tarihinden en az 15 gün önce bildirilmek
durumundad›r. Buna uyulmamas›, ifllemin yarg› taraf›ndan iptal
edilmesine yol açmaktad›r.

II. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

600.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

450.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

300.000,00

Uzlaflma komisyonu, toplant›s›, davet yaz›s›nda belirtilen yer,
tarih ve saatte mükellef veya vekili ile komisyon baflkan› ve
üyelerinin kat›lmas›yla yap›l›r.

ba) Vergi Dairesi Müdürlü¤ü bünyesinde kurulan uzlaflma
komisyonlar›

Uzlaflma komisyonu taraf›ndan tanzim edilmifl olan uzlaflma
tutanaklar› kesin mahiyette olup, gere¤i ilgili vergi dairesi
taraf›ndan derhal yerine getirilir.

‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›

35.000,00

I. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

30.000,00

Uzlaflman›n sa¤lanamam›fl olmas› halinde mükellef veya ceza
muhatab› vergi veya cezaya iliflkin ihbarnamenin kendilerine
tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren 30 günlük süre içinde ceza
indirimini talep edebilir. Üzerinde uzlafl›lan vergi ve cezalar
hakk›nda ceza indirimi talep edilemez.
Uzlaflman›n sa¤lanm›fl olmas› halinde, uzlaflma tutana¤›n›n vergi
ve cezalar›n ödeme zaman› geçmemiflse bu zamanlarda, ödeme
zamanlar› k›smen veya tamamen geçtikten sonra tebli¤ edilmesi
halinde ise, ödeme süresi geçmifl olan vergi ve cezalar›n tamam›,
uzlaflma tutana¤›n›n tebli¤ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.
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b) Vergi Dairesi Uzlaflma Komisyonlar›

Vergi, resim ve harçlar (TL)

II. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

25.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

20.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

15.000,00

bb) Mal Müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaflma komisyonlar›
Vergi, resim ve harçlar (TL)
I. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

6.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

5.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

4.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Baflkanl›klar›

3.000,00

12.1.4.3.2 Vergi Dairesi Baflkanl›¤› kurulmayan yerlerde
a) Defterdarl›k Uzlaflma Komisyonu
Vergi, resim ve harçlar (TL)

Uzlaflman›n sa¤lanmas› durumunda tarhiyatla ilgili dava aç›lamaz.

50.000,00

Mükellef veya ceza muhatab› ayn› vergi veya ceza için uzlaflma
talebinden önce dava açm›flsa, dava uzlaflma iflleminin sonuca
ba¤lanmas›ndan önce Vergi Mahkemelerince incelenmez,
herhangi bir sebeple incelenir ve karara ba¤lan›rsa bu karar
hükümsüz kal›r. Uzlaflman›n vaki olmamas› halinde, durumun
vergi dairesince haber verilmesi üzerine durdurulmufl olan
davan›n görülmesine Vergi Mahkemesince devam edilir.

Defterdarl›k Uzlaflma Komisyonu
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaflma
Komisyonu

2.000.000,00

b) Vergi Dairesi Uzlaflma Komisyonlar›
Vergi, resim ve harçlar (TL)
Vergi Dairesi Müdürlükleri
Mal Müdürlükleri

daha az bir süre kalm›fl ise bu süre, tutana¤›n tebli¤i tarihinden
itibaren 15 gün uzar.

15.000,00
3.000,00

10.05.2007 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 372 s›ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile Vergi
Daireleri Koordinasyon Uzlaflma Komisyonu ile Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Uzlaflma Komisyonunun uzlaflabilecekleri
vergi miktar›na iliflkin yetki s›n›r› 2.000.000,00 TL olarak
belirlenmifltir. En son olarak 29 Aral›k 2009 tarihli Resmi
Gazete'de yay›mlanan 393 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i ile Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaflma
Komisyonu'nun yetki s›n›r› 3.000.000,00 TL'ye yükseltilmifltir.
Buna göre;
a. Vergi dairesi baflkanl›¤› kurulan yerlerdeki vergi dairesi
müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde oluflturulan uzlaflma
komisyonlar›n›n 352 ve 356 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤leri ile belirlenen yetki s›n›rlar›n› aflan fakat vergi
dairesi baflkanl›¤› uzlaflma komisyonlar› için 352 s›ra numaral›
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile belirlenen limitler içinde
kalan uzlaflma talepleri, ilgili vergi dairesi baflkanl›¤› uzlaflma
komisyonunca,
b. Vergi dairesi baflkanl›¤› kurulmayan yerlerdeki vergi dairesi
müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesinde oluflturulan uzlaflma
komisyonlar›n›n 352 ve 356 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤leri ile belirlenen yetki s›n›rlar›n› aflan fakat
defterdarl›k uzlaflma komisyonlar› için 360 s›ra numaral› Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile belirlenen limit içinde kalan uzlaflma
talepleri, ilgili defterdarl›k uzlaflma komisyonunca,
c. Vergi dairesi baflkanl›¤› uzlaflma komisyonlar›n›n 352 s›ra
numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i, defterdarl›k uzlaflma
komisyonlar›n›n ise 360 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i ile belirtilen yetki s›n›rlar›n› aflan uzlaflma taleplerinden
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaflma Komisyonu için yukar›da
belirlenen limite kadar olanlar, Vergi Daireleri Koordinasyon
Uzlaflma Komisyonunca,
incelenip sonuçland›r›lacakt›r.
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaflma Komisyonunca incelenip
sonuçland›r›lacak olan söz konusu uzlaflma talepleri ile bu
Komisyon ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Uzlaflma
Komisyonu'nun yukar›da belirtilen yetki s›n›rlar›n› aflan uzlaflma
talepleri Merkezi Uzlaflma Komisyonu'nca incelenecektir.
12.1.4.4 Uzlaflamaman›n vergi davas›na etkisi
Uzlaflman›n vaki olmamas› halinde mükellef veya ceza muhatab›;
tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaflman›n vaki
olmad›¤›na dair tutana¤›n kendisine tebli¤inden itibaren genel
hükümler dairesinde ve yetkili Vergi Mahkemesi nezdinde dava
açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti bitmifl veya 15 günden
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12.2 Yarg› yoluyla çözüm
‹dari yollara baflvurarak çözümlenemeyen ya da bu yollara hiç
gidilmeden, yarg›sal anlamda çözümlenmek istenen uyuflmazl›klar
vergi yarg›s›n›n görev alan›na girer.
‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu'nda (‹YUK) idari davalar; iptal
davalar›, tam yarg› davalar› ve kamu hizmetlerinden birinin
yürütülmesi için yap›lan idari sözleflmelerden dolay› taraflar
aras›nda ç›kan uyuflmazl›klara iliflkin davalar olmak üzere
s›n›fland›r›lm›flt›r.
‹dari dava türlerini belirleyen maddede vergi davas› say›lmad›¤›
halde, Kanun'un baz› maddelerinde vergi davalar›ndan söz edildi¤i
ayr›ca Vergi Usul Kanunu'nun 377. maddesinde de mükelleflerin
ve kendilerine vergi cezas› kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve
kesilen cezalara karfl› Vergi Mahkemesinde dava açabileceklerinin
belirtildi¤i görülmektedir.
Vergi Mahkemelerinde dava açabilmek için her fleyden önce
dava konusu yap›lacak hususa iliflkin olarak Vergi Mahkemelerinin
görevli olmas› gerekir. Di¤er mahkemelerin ya da baflka bir yarg›
kolunun görev alan›na giren hususlarda, Vergi Mahkemelerinde
dava aç›lamaz. Nitekim ‹YUK'nda dava dilekçeleri üzerinde
yap›lacak olan ilk incelemede, taleplerin öncelikle görev ve yetki
yönünün incelenece¤i, daha sonra s›ras›yla idari merci tecavüzü,
ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken
bir ifllem olup olmad›¤›, zamanafl›m›, husumet ve dilekçelerdeki
flekil flartlar› hususlar›na iliflkin olarak inceleme yap›lmas› gerekti¤i
hükme ba¤lanm›flt›r.
12.2.1 Vergi davalar›
12.2.1.1 Vergi davalar›na bakmaya yetkili mahkemeler
12.2.1.1.1 Vergi Mahkemeleri
Vergi Mahkemeleri, genel anlamda vergi uyuflmazl›klar›ndan
do¤an davalar› karara ba¤layan ilk derece yarg› organ›
konumundad›rlar ve Dan›fltay çat›s› alt›nda yap›lanan idari yarg›
teflkilat› içerisinde ‹dare Mahkemeleri ile birlikte, Bölge ‹dare
Mahkemeleri alt›nda yer al›rlar. Vergi davalar› ya mahkeme
heyetince ya da tek hakimle görüflülüp karara ba¤lan›r.
Tek hakimle verilen nihai kararlara karfl›, Bölge ‹dare
Mahkemesi'ne itiraz edilebilir. Kurulca verilen nihai kararlara
karfl› ise Dan›fltay'da, temyiz yoluna baflvurulabilir.
12.2.1.1.2 Bölge ‹dare Mahkemeleri
Vergi Mahkemesinin tek hakimle vermifl oldu¤u nihai kararlara
karfl› yap›labilecek olan itirazlar Bölge ‹dare Mahkemelerince
incelenir ve karara ba¤lan›r. Bölge ‹dare Mahkemesi'nin kararlar›
kesindir, bu kararlara karfl› temyiz yoluna baflvurulamaz.
12.2.1.1.3 Dan›fltay
Dan›fltay Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› ile görevlendirilmifl

97

Yüksek ‹dare Mahkemesi, dan›flma ve inceleme merciidir.
Vergi uyuflmazl›klar› ile ilgili olarak, vergi mahkemelerince kurul
halinde verilen nihai kararlara karfl› Dan›fltay'da temyiz yoluna
baflvurulabilir.
Dan›fltay; onikisi dava, biri idari olmak üzere onüç daireden
oluflmaktad›r (5183 Say›l› Kanun uyar›nca Onüçüncü Daire
01.01.2005'den itibaren göreve bafllam›flt›r). Dan›fltay meslek
mensuplar›, Dan›fltay Baflkan›, Dan›fltay Baflsavc›s›, Dan›fltay
Baflkanvekilleri, daire baflkanlar› ve üyelerdir.
Dan›fltay'da ayr›ca, dava dosyalar›n› inceleyerek daire veya
görevli kurullara gerekli aç›klamalar› yapmak, tutanaklar›
haz›rlamak ve karar taslaklar›n› yazmakla görevli, tetkik hakimleri
ve davalar hakk›nda hukuki düflüncelerini bildirmek üzere savc›lar
bulunmaktad›r. Dava dairelerinden 4 tanesi (Üçüncü, Dördüncü,
Yedinci ve Dokuzuncu Dava Daireleri) vergi uyuflmazl›klar› ile
görevli bulunmaktad›r. Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi
mahkemelerinin ›srar kararlar› ile Dan›fltay'›n ilk derece
mahkemesi s›fat›yla bak›p karara ba¤lad›klar› davalar›n temyiz
merciidir.
Dan›fltay bünyesinde içtihat tesis eden bu daire ve kurullardan
ziyade, Dan›fltay daire ve kurullar› ile idari mahkemeler ve
idarenin uymak zorunda olduklar› kararlar tesis eden ‹çtihatlar›
Birlefltirme Kurulu bulunmaktad›r.
12.2.1.2 Davan›n kapsam›
Genel olarak genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere
ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara
iliflkin zam ve cezalar ile tarifeler dolay›s›yla ortaya ç›kacak
uyuflmazl›klar vergi davas›n›n konusunu oluflturmaktad›r. Bunun
yan›nda kamu alaca¤›n›n tahsiline iliflkin uygulamalar da vergi
davalar›n›n konusunu oluflturabilir.
Di¤er yandan Vergi Usul Kanunu'nun 378. maddesine göre; vergi
davas› açabilmek için uyuflmazl›¤a konu olan verginin tarh
edilmesi, cezan›n kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonlar›
kararlar›n›n tebli¤ edilmifl olmas›; tevkif yoluyla al›nan vergilerde
ise, istihkak sahiplerine ödemenin yap›lm›fl ve ödemeyi yapan
taraf›ndan verginin kesilmifl olmas› gerekmektedir.
Ayn› maddede mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu
matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karfl› dava
açamayacaklar› belirtilmifl, ancak Vergi Usul Kanunu'nun vergi
hatalar›na ait hükümleri hariç tutulmufltur.
Yukar›da bahsedilen hükümlere göre, vergi davalar›n›n
aç›labilece¤i durumlar afla¤›daki gibidir.
a. ‹lave vergi tarh edilmesi dava konusu olabilir. Burada söz
konusu olan tarhiyat, mükelleflerin beyan› üzerine al›nan vergilere
ek olarak ikmalen, re'sen veya idarece yap›lan tarhiyatt›r.
b. Mükellefin hatalar›n düzeltilmesi talebinin reddi veya talebin
cevaps›z kalmas› dava konusu olabilir. Mükellefin talebine karfl›
60 gün içinde cevap verilmemifl olmas› halinde talep z›mnen
reddedilmifl say›lmaktad›r. Bu durumda 60 günlük sürenin
bitmesinden itibaren veya talebin reddedildi¤i tarihten itibaren
30 günlük yasal dava açma süresi içinde mükelleflerin dava
açma haklar› vard›r.
c. ‹htirazi kay›tla verilen beyanname üzerinden hesaplanan
vergiler dava konusu olabilir. Vergi Usul Kanunu'ndan
mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar
üzerinden tarh edilen vergilere karfl› dava açamayacaklar›
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belirtilirken bu hükmün istisnas› olarak sadece vergi hatalar›
say›lm›fl, ihtirazi kay›tla beyandan bahsedilmemifltir.
Ancak bu konudaki Dan›fltay kararlar›, ihtirazi kay›tla verilen
beyannameler üzerinden yap›lan tarhiyatlar›n dava konusu
yap›labilece¤i görüflünde birleflmektedir. Di¤er yandan ‹YUK'nda
“‹htirazi kay›tla verilen beyannameler üzerine yap›lan ifllemlerle,
tahsilat ifllemlerinden dolay› aç›lan davalar, tahsil ifllemini
durdurmaz” hükmü yer almaktad›r. Bu hüküm ile ihtirazi kay›tla
verilen beyanlara karfl› dava aç›labilece¤i kabul edilmifl olmaktad›r.
d. Ceza kesilmesi dava konusu olabilir. Cezan›n kesilmifl ve
muhatab›na tebli¤ edilmifl olmas› halinde, ceza muhataplar›n›n
adlar›na kesilen cezalara karfl› dava açma haklar› vard›r.
e. Mükellefler 6183 Say›l› Kanun'a göre, kendilerine tebli¤ edilen
ödeme emirlerine karfl› 7 gün içinde dava açabilirler. Hakk›nda
ihtiyati haciz tatbik edilenler, haczin tatbiki, g›yapta yap›lan
hacizler de haczin tebli¤i tarihinden itibaren 7 gün içinde dava
açabileceklerdir.
12.2.1.3 Yetkili Vergi Mahkemesi
Vergi Mahkemesi baflkan› veya görevlendirece¤i bir üye
taraf›ndan, dava dilekçeleri ilk incelemeye tabi tutulacakt›r. ‹lk
inceleme esnas›nda dikkat edilecek birinci husus olarak “görev
ve yetki” belirlenmifltir.
Vergi uyuflmazl›klar›nda yetkili mahkemeyi afla¤›daki esaslara
göre belirlemek gerekir.
a. Uyuflmazl›k konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlerin tarh ve tahakkuku ile zam ve cezalardan do¤an
uyuflmazl›klarda yetkili mahkeme, bu ifllemleri gerçeklefltiren
vergi dairesinin bulundu¤u yerdeki Vergi Mahkemesidir.
b. 6183 Say›l› Kanun'un uygulamas›ndan do¤an uyuflmazl›klarda
yetkili Vergi Mahkemesi, ödeme emrini düzenleyen dairenin
bulundu¤u yerdeki Vergi Mahkemesidir.
12.2.1.4 Dava açmaya yetkili olanlar
Mükellefler ve kendilerine vergi cezas› kesilenler, tarh edilen
vergilere ve kesilen cezalara karfl› Vergi Mahkemesinde dava
açabilirler.
Gerçek kifliler, bizzat kendileri dava açabilecekleri gibi kanuni
vekilleri vas›tas›yla da dava açabilirler. Dava ehliyetine sahip
kiflinin vekili s›fat›yla dava açacak kiflinin avukat olmas› flartt›r.
Küçükler ve k›s›tl›lar ile tüzel kiflilerde vergi davalar› kanuni
temsilciler taraf›ndan aç›l›r.
12.2.1.5 Dava açma süreleri
Dava açma süresi; özel kanunlar›nda ayr› süre gösterilmeyen
hallerde, Dan›fltay ve ‹dare mahkemelerinde 60 gün, Vergi
Mahkemelerinde 30 gündür.
Vergi Mahkemelerinde yukar›da belirtilen genel dava açma
süresinin yan›nda kendi özel kanunlar›nda ayr› süre gösterilmesi
durumunda o sürelere uymak gerekecektir. Kendi özel
kanunlar›nda belirlenen dava açma sürelerine afla¤›daki örnekleri
verebiliriz.
Uzlaflman›n sa¤lanamamas› halinde buna iliflkin tutana¤›n
kendisine tebli¤inden itibaren mükellefin dava açma hakk›
do¤acakt›r. Ancak bu s›rada dava açma müddeti bitmifl veya
bitimine on befl günden az kalm›fl ise bu müddet tutana¤›n tebli¤i
tarihinden itibaren on befl gün uzayacakt›r.

Haklar›nda ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, g›yapta
yap›lan hacizlerde haczin tebli¤i tarihinden itibaren 7 gün içinde
alacakl› tahsil dairesinin bulundu¤u yerdeki Vergi Mahkemesi
nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edilebilir.
Kendisine Vergi Mahkemelerinin yetkisi dahilinde olan
mükellefiyetlere ba¤l› olarak ödeme emri tebli¤ edilen flah›s,
böyle bir borcu olmad›¤› veya k›smen ödedi¤i veya zamanafl›m›na
u¤rad›¤› hakk›nda, tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün içinde Vergi
Mahkemesine dava açabilecektir.
‹dare ve vergi yarg›s›nda dava açma hakk›n› ortadan kald›ran
bu süreler kamu düzeni ile ilgilidir ve yarg› mercilerince re'sen
nazara al›n›r.
Dava açma süresinin bitti¤i tarihi belirlemek aç›s›ndan önemli
olan husus, bu sürenin bafllang›c›n› do¤ru belirleyebilmektedir.
Dava açma süresinin bafllang›c›;
a. Tahakkuku tahsile ba¤l› olan vergilerde tahsilat›n yap›ld›¤›,
b. Tebli¤ yap›lan hallerde veya tebli¤ yerine geçen ifllemlerde
tebli¤in yap›ld›¤›,
c. Tevkif yoluyla al›nan vergilerde, istihkak sahiplerine ödemenin
yap›ld›¤›,
d. Tescile ba¤l› vergilerde tescilin yap›ld›¤›,
e. ‹darenin dava açmas› gereken konularda, ilgili merci yada
komisyon karar›n›n idareye geldi¤i,
tarihi izleyen günden bafllayacakt›r.
‹YUK'nda yukar›daki esaslara göre dava açma süresinin bafllang›ç
tarihi belirlendikten sonra, sürelerle ilgili genel esaslara yer
verilmifltir.
Buna göre,
a. Tatil günlerinin sürelere dahil olaca¤› ancak, sürenin son günü
tatil gününe rastlarsa sürenin, tatil gününü izleyen çal›flma
gününün bitimine kadar uzayaca¤› belirtilmifltir.
b. Çal›flmaya ara verme zaman› (5219 Say›l› Kanun ile 1 A¤ustos
- 5 Eylül olarak de¤ifltirilmifltir) içinde sürenin bitmesi halinde,
süreler çal›flmaya ara vermenin sona erdi¤i günü izleyen tarihten
itibaren 7 gün uzayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Örne¤in sürenin
sona erdi¤i gün adli tatil içinde ise, bu süre adli tatilin sona erdi¤i
günü izleyen tarihten itibaren 7 gün sonra bitecektir.
12.2.2 Yürütmenin durdurulmas›
‹YUK'nda yürütmenin durdurulmas› konusu idari mahkemelerde
dava aç›lmas› aflamas›nda ve mahkeme kararlar›na karfl› baflvuru
yollar› olan itiraz ve temyiz istemlerinde olmak üzere iki ayr›
maddede düzenlenmifltir.
Vergi Mahkemelerinde dava aç›lmas› aflamas›nda söz konusu
olan, idari ifllemin yürütmesinin durdurulmas› oldu¤u halde, itiraz
veya temyiz yoluna baflvurulmas› halinde ise yürütmenin
durdurulmas› Vergi Mahkemesi karar›n›n icras›na yönelik
olacakt›r.
Vergi Mahkemelerinde; vergi uyuflmazl›klar›ndan do¤an davalar›n
aç›lmas›, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali
yükümlülüklerin ve bunlar›n zam ve cezalar›n›n dava konusu
edilen bölümünün tahsil ifllemlerini durdurur. ‹htirazi kay›tla
verilen beyannameler üzerine yap›lan ifllemlerle tahsilat
ifllemlerinden dolay› aç›lan davalar tahsilat ifllemlerinden dolay›
aç›lan davalar ise tahsilat ifllemini durdurmaz ve bunlar hakk›nda
ayr›ca yürütmenin durdurulmas› istenebilir.
Vergi davas› aç›ld›¤›nda tahsilat›n kendili¤inden durmad›¤›
hallerde, yürütmenin durdurulmas› mahkemenin verece¤i karara
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ba¤l› olmaktad›r.
Dan›fltay veya idari mahkemeler, idari ifllemin uygulanmas›
halinde telafisi güç veya imkans›z zararlar›n do¤mas› ve idari
ifllemin aç›kça hukuka ayk›r› olmas› flartlar›n›n birlikte
gerçekleflmesi durumunda yürütmenin durdurulmas›na karar
vermektedirler.
Mahkemeler taraf›ndan verilecek yürütmenin durdurulmas›
kararlar›nda, uyulmas› gereken usul esaslar›n› afla¤›daki gibi
s›ralayabiliriz;
a. Yürütmenin durdurulmas› karar› verilen dava dosyalar› öncelikle
incelenir.
b. Yürütmenin durdurulmas› konusunda verilen “red” ve “kabul”
yolundaki kararlara karfl› karar›n tebli¤ini izleyen günden itibaren
7 gün içinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. (‹tiraz
mercii, Dan›fltay dava dairelerince verilen kararlar için idari veya
vergi dava daireleri kurullar›, Bölge ‹dare Mahkemesince verilen
kararlar için en yak›n Bölge ‹dare Mahkemesi, ‹dare veya Vergi
Mahkemeleri ile tek hakim taraf›ndan verilen kararlar için Bölge
‹dare Mahkemesi'dir. ‹tiraz edilen merciler, dosyan›n kendilerine
gelmesinden itibaren 7 gün içinde karar vermek zorundad›r.)
c. Yürütmenin durdurulmas› kararlar› esas olarak teminat
karfl›l›¤›nda verilir. Ancak durumun gereklerine göre mahkeme
teminat aramadan da yürütmenin durdurulmas›na karar
verebilecektir.
‹YUK'nda teminat konusunda aç›klay›c› bir hüküm yoktur, ancak
al›nacak teminat kamu alaca¤›n› garanti alt›na almay›
amaçlad›¤›ndan her fleyden önce teminat›n kamu alaca¤›n›
karfl›layabilir nitelikte olmas› ve alacakl› idare taraf›ndan kabul
edilebilir olmas› gerekmektedir.
12.2.3 Kararlar›n sonuçlar›
Ba¤›ms›z yarg› organ›n›n verece¤i karar›n bir anlam ifade
edebilmesi için, yarg› organ› karar›n›n gerekleri daval› idare
taraf›ndan yerine getirilmelidir. Nitekim Vergi Mahkemesi
taraf›ndan davac› flahs›n hakl›l›¤›n› do¤rulayan yönde karar
verilmesi yeterli olmamakta, yarg› organ›nca öngörülen sonucun
do¤mas› için mahkeme kararlar›n›n icaplar›na göre daval› idare
taraf›ndan ifllem yap›lmas› gerekmektedir.
‹YUK'nun 28. maddesi hükmü uyar›nca Dan›fltay, Bölge ‹dare
Mahkemeleri, ‹dare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmas›na iliflkin kararlar›n›n icaplar›na göre idare,
gecikmeksizin ifllem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya
mecburdur. Bu süre hiçbir flekilde karar›n idareye tebli¤inden
bafllayarak 30 günü geçemez. Ancak haciz ve ihtiyati haciz
uygulamalar› ile ilgili davalarda verilen kararlar hakk›nda bu
kararlar›n kesinleflmesinden sonra idarece ifllem tesis edilir.
Vergi Mahkemesi kararlar›n›n idareye tebli¤inden sonra bu
kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri
mali yükümlülükler ile zam ve cezalar›n miktar›n›n ilgili idare
taraf›ndan mükellefe bildirilmesi gerekmektedir.
Vergi Mahkemesince verilecek karar›n gereklerinin yasal süre
içinde yerine getirilmemesi halinde, ilgililer, idare aleyhine maddi
ve manevi tazminat davas› açabilecektir. Tazminat davas›n›n
aç›laca¤› mahkeme, karar› uygulanmayan idari yarg› yeri olacakt›r.
Tazminat ve vergi davalar›nda karar›n idareye tebli¤inden itibaren
infaz›n gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir.
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12.2.4 Kararlar›n aç›klanmas›
Kararlar›n aç›klanmas›, idari mahkemelerin verece¤i kararlara
karfl›l›k davan›n taraflar›na tan›nan bir hak olmas›na ra¤men,
aç›klama konusunu, mahkeme kararlar›na karfl› taraflara tan›nan
di¤er kanun yollar›ndan (‹tiraz, temyiz, yarg›laman›n yenilenmesi,
kararlar›n düzeltilmesi) ay›rt etmek gerekir. Çünkü kararlar›n
aç›klanmas›n› istemek, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu ile taraflara
tan›nan bir hak olmas›na ra¤men, bu yolla idari mahkemenin
verdi¤i karar›n de¤ifltirilmesi söz konusu de¤ildir; sadece
mahkeme taraf›ndan verilmifl olan karar›n daha do¤ru ve sa¤l›kl›
olarak ve gerçek anlam›yla uygulanmas› amaçlanm›flt›r.
Mahkeme kararlar›n›n aç›klanmas›nda amaç, mahkeme taraf›ndan
var›lan sonucun aç›k olmayan ve belirsiz taraflar›n› veya idari
mahkemelerin kararlar›nda yer alan birbirine ayk›r› görünen
hükümleri ortadan kald›rmak suretiyle mahkeme karar›n›n gerçek
anlam›yla yerine getirilmesini sa¤lamakt›r.
Taraflardan her biri kararlar›n aç›klanmas›n› isteyebilecektir.
Taraflar›n mahkeme karar›n›n aç›klanmas›n› isteyebilmesi için,
mahkeme taraf›ndan verilen karar›n;
a. Yeterince aç›k olmamas› veya
b. Birbirine ayk›r› hüküm f›kralar› tafl›mas›,
zorunludur.
Kararlar›n aç›klanmas›n› isterken, aç›klama yoluyla mahkeme
karar› ile hükmedilen sonucun de¤ifltirilmesinin veya mahkeme
karar›nda yer almayan hükümlerin eklenmesinin mümkün
olmad›¤›, bu nedenle sonucu etkileyecek isteklerin aç›klama
konusu yap›lmayaca¤› hususuna dikkat etmek gerekecektir.
Dan›fltay, Bölge ‹dare Mahkemeleri, ‹dare ve Vergi
Mahkemelerince verilen kararlar›n aç›klanmas› istenebilecektir.
Taraflar mahkeme kararlar›n›n aç›klanmas›n› karar›n yerine
getirilmesine kadar isteyebilirler.
Görevli daire veya mahkemenin karar›n aç›klanmas› konusunda
verece¤i karar› taraflara tebli¤ etmesi gerekmektedir.
12.2.5 Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi
Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi hususunda karar hükmünde de¤ifliklik
yap›lmas› veya amaçlanan›n d›fl›nda yeni bir hüküm tesis
ettirilmesi söz konusu olamaz. Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi yoluyla
daha çok maddi hatalar nedeniyle karar›n yerine getirilmesi
s›ras›nda ortaya ç›kabilecek güçlüklerin giderilmesi amaçlanm›flt›r.

kanun yollar› olan “itiraz” ve “temyiz” ile,
b. ‹YUK'nda belirtilen flartlar›n gerçekleflmesi halinde
uygulanabilecek, kanun yollar› olan “kanun yarar›na bozma”,
“yarg›laman›n yenilenmesi” ve “karar›n düzeltilmesi”
olarak ifade edilebilir.
12.2.6.1 ‹tiraz
Vergi mahkemelerinin tek hakimle verdi¤i nihai kararlara, baflka
kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulundu¤u
yarg› çevresindeki Bölge ‹dare Mahkemesi'ne itiraz edilebilir.
Bölge ‹dare Mahkemeleri yarg› çevresindeki Vergi
Mahkemelerinde tek hakim taraf›ndan verilen nihai kararlar›
itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme ba¤lar.
Vergi Mahkemelerinin tek hakimli olarak verdi¤i nihai kararlara
karfl›, mahkeme karar›n›n taraflara tebli¤ tarihinden itibaren 30
gün içinde itiraz edilebilir.
Vergi Mahkemesinin karar›na karfl› itiraz, karar› veren Vergi
Mahkemesinin yarg› çevresindeki Bölge ‹dare Mahkemesi'ne
yap›lacakt›r.
Bölge ‹dare Mahkemesi uyuflmazl›k konusu hakk›nda ilk karar›
veren Vergi Mahkemesinden kendisine intikal eden dava dosyas›
ve evraklar üzerinde ilk incelemeyi yapt›ktan sonra, afla¤›daki
hususlar›n varl›¤›n› saptamas› halinde ayr›ca bir inceleme veya
tahkikat yapmaya gerek duymadan iflin esas› hakk›nda karar
verecektir.
a. Bölge ‹dare Mahkemesi, Vergi Mahkemesinden gelen dava
dosyas›ndaki uyuflmazl›k konusunu teflkil eden olay›n maddi
vakalar› hakk›nda Vergi Mahkemesi hakimi taraf›ndan edinilen
bilgileri yeterli görürse,
b. Uyuflmazl›k konusunu teflkil eden olayda, Vergi Mahkemesi
hakiminin verdi¤i karara karfl› yap›lan itiraz sadece hukuki
aç›dan yap›lm›flsa ve
c. E¤er itiraz olunan kararda, maddi yanl›fll›klar bulunuyorsa ve
bu yanl›fll›klar›n düzeltilmesi mümkünse.
Yukar›daki hususlar mevcut de¤ilse Bölge ‹dare Mahkemesi ilk
derece mahkemesi gibi inceleme ve tahkikat› kendisi yapt›ktan
sonra esas hakk›nda yeniden karar verecektir.

‹YUK'nda düzeltilebilecek yanl›fll›klar olarak;

Bölge ‹dare Mahkemesinin, verece¤i kararlar kesindir. Bu
kararlara karfl› temyiz yoluna baflvurulamaz. Ancak ‹YUK'nun
51. maddesine göre bu kararlar›n kanun yarar›na bozulmas›
mümkündür.

a. Taraflar›n ad›, soyad› veya s›fatlar›nda yap›lacak yanl›fll›klar,
b. Taraflar›n iddialar›n›n sonucuna iliflkin olarak yap›lacak
yanl›fll›klar,
c. Mahkeme karar›n›n hüküm f›kras›nda yap›labilecek hesap
hatalar›,

12.2.6.2 Temyiz
Vergi Mahkemelerinin kurul halinde verdikleri nihai kararlar›n
tamam› Dan›fltay'da temyiz edilebilir. Dan›fltay Dava Daireleri
ile ‹dare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlar› baflka kanunlarda
aksine hüküm bulunsa dahi Dan›fltay'da temyiz edilebilir.

say›lm›flt›r.

12.2.6.2.1 Temyiz edilebilecek kararlar
Vergi Mahkemelerinin kurul halinde verece¤i nihai kararlar
temyiz edilebilir.

Yanl›fll›klar›n düzeltilmesi, her zaman, yani mahkeme karar›n›n
yerine getirilmesinden sonraki aflamalarda da istenebilecektir.
12.2.6 Kararlara karfl› baflvuru yollar›
Kararlara karfl›, taraflar›n baflvurabilece¤i kanun yollar›n› iki
bölüme ay›rarak incelemek yerinde olacakt›r. Buna göre,
mahkeme kararlar›na karfl› baflvurulacak kanun yollar›;

12.2.6.2.2 Temyiz talebinde süre
Özel kanunlar›nda ayr› süre gösterilmeyen hallerde, Dan›fltay
Dava Daireleri ile ‹dare ve Vergi Mahkemesinin nihai kararlar›na
karfl›, karar›n taraflara tebli¤ tarihini izleyen 30 gün içinde
Dan›fltay'a temyiz baflvurusunda bulunulabilir.

a. Vergi Mahkemesi karar›na karfl› taraflara, hiçbir flarta gerek
kalmaks›z›n, baflka kanunlarda aksine hüküm olsa dahi tan›nan

12.2.6.2.3 Temyiz talebinin incelenmesi ve sonuç
‹lk derecede karar veren Vergi Mahkemesi taraf›ndan oluflturulan
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dava dosyas›, Dan›fltay'da incelendikten sonra;
a. Görev ve yetki d›fl›nda bir ifle bak›lm›fl olmas›,
b. Hukuka ayk›r› karar verilmesi,
c. Usul hükümlerine uyulmam›fl olmas›,
hallerinden herhangi birinin mevcut olmas› durumunda, karar,
Dan›fltay taraf›ndan bozulacak ve dosya bozmaya konu karar›
tesis eden ilke derece mahkemesine gönderilecektir.
Vergi Mahkemesi Dan›fltay'›n verdi¤i bozma karar› üzerine yeni
bir karar almay›p eski karar›nda ›srar edebilir. E¤er ›srar karar›
ilgilisi taraf›ndan temyiz edilirse, Dan›fltay Vergi Dava Daireleri
Kurulunca incelenip karar verilecektir. Dan›fltay Vergi Dava
Daireleri Kurulunun kesinleflen kararlar›na uyulmas› zorunludur.
Dan›fltay'›n kararlar› k›smen onamas› ve k›smen bozmas› halinde
ise, kesinleflen k›s›m Dan›fltay karar›nda belirtilir.
12.2.6.3 Kanun yarar›na bozma
Dan›fltay Baflsavc›s›'na veya ilgili Bakanl›¤a temyiz hakk› tan›yan
ola¤anüstü kanun yollar›ndan birisi “kanun yarar›na bozma”d›r.
Kanun yarar›na bozma usulünün uygulanabilmesi için gerekli
olan flartlar afla¤›daki gibidir.
a. Kanun yarar›na temyizi istenecek olan karar›n kesinleflmifl
olmas› gerekir. Buna göre, Vergi Mahkemesinin karar› taraflara
tebli¤ edilmifl ve itiraz ve temyiz süresinin geçmifl olmas› yada
itiraz yoluna baflvurulmufl olmas› halinde Bölge ‹dare
Mahkemesi'nin karar vermesi ve bu karar›n taraflara tebli¤
edilmifl olmas› gerekmektedir.
b. Vergi Mahkemesinin verdi¤i karar›n kesinleflmifl olmas›n›n
yan›nda, temyiz incelemesinden de geçmemifl olmas›
gerekmektedir. Buna göre Dan›fltay'da temyizen incelenmifl
bulunan Vergi Mahkemesi kararlar› hakk›nda kanun yarar›na
bozma istenemeyecektir.

e. Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davan›n görülüp
karara ba¤lanm›fl bulunmas›,
f. Çekinmeye mecbur olan baflkan, üye ve hakimin kat›lmas›yla
karar verilmifl olmas›.
Yarg›laman›n yenilenmesine iliflkin isteklerin, esas karar› vermifl
olan mahkeme taraf›ndan karara ba¤lanmas› gerekmektedir.
Dan›fltay kararlar›nda ise, esas karar› veren daire veya kurul
göreceli yarg› yeri olacakt›r.
12.2.6.5 Karar›n düzeltilmesi
Dan›fltay Dava Daireleri ile ‹dari veya Vergi Dava Daireleri Kurullar›
taraf›ndan temyiz üzerine verilen kararlar ile Bölge ‹dare
Mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakk›nda, belirli
nedenlerin varl›¤› halinde, bir defaya mahsus olmak üzere davan›n
taraflar›nca karar›n düzeltilmesi istenebilecektir.
Karar›n düzeltilmesi için gerekli olan nedenler afla¤›daki gibidir.
a. Karar›n esas›na etkisi olan iddia ve itirazlar›n, kararda
karfl›lanmam›fl olmas›,
b. Bir kararda birbirine ayk›r› hükümler olmas›,
c. Karar›n usul ve Kanun'a ayk›r› olmas›,
d. Temyiz incelemesi s›ras›nda hükmün esas›n› etkileyen
belgelerde hile ve sahtekarl›¤›n ortaya ç›km›fl olmas›.
Dava Daireleri, ‹dari veya Vergi Dava Daireleri Kurullar›, karar›n
düzeltilmesini talep eden taraf›n talep dilekçesinde ileri sürdü¤ü
hususlarla ba¤l›d›r. Sadece bu hususlar üzerinde inceleme yap›p
karar verilmesi zorunludur. Karar›n düzeltilmesi istekleri esas
karar› vermifl olan daire veya kurul taraf›ndan incelenip
sonuçland›r›lmaktad›r.
Taraflar›n karar›n kendilerine tebli¤ tarihini izleyen 15 gün içinde
karar›n düzeltilmesini istemeleri mümkün bulunmaktad›r.

c. Kanun yarar›na bozulmas› istenecek Vergi Mahkemesi karar›n›n
niteli¤i bak›m›ndan yürürlükteki hukuka ayk›r› bir sonucu ifade
etmesi gerekir.
d. Kanun yarar›na temyiz yoluna baflvurma yetkisi sadece
Dan›fltay Baflsavc›s›na (ilgili bakanl›klar›n gösterece¤i lüzum
üzerine veya kendili¤inden kullan›labilir) tan›nm›flt›r.
Temyiz iste¤inin Dan›fltay taraf›ndan yerinde görülmesi halinde,
ilgili mahkemenin karar› kanun yarar›na bozulacakt›r. Bu bozma
karar›, daha önce kesinleflmifl olan mahkeme veya Dan›fltay
karar›n›n hukuki sonuçlar›n› ortadan kald›rmaz.
12.2.6.4 Yarg›laman›n yenilenmesi
Yarg›laman›n yenilenmesi, Kanun'da s›n›rl› flekilde say›lan
nedenlere dayan›larak, esas hükmün kald›r›lmas›n› ve davan›n
yeniden incelenmesini sa¤layan ola¤anüstü kanun yoludur.
Yarg›laman›n yenilenmesi için gerekli olan sebeplere afla¤›daki
örnekler verilebilir.
a. Zorlay›c› sebepler dolay›s›yla veya lehine karar verilen taraf›n
eyleminden do¤an bir sebeple elde edilmeyen bir belgenin
karar›n verilmesinden sonra ele geçirilmifl olmas›,
b. Karara esas olarak al›nan bir ilam hükmünün, kesinleflen bir
mahkeme karar› ile bozularak ortadan kalkmas›,
c. Bilirkiflinin kas›tla gerçe¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun
mahkeme karar›yla belirlenmesi,
d. Lehine karar verilen taraf›n, karara etkisi olan bir hile kullanm›fl
olmas›,
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13. Süresinde ödenmeyen vergi borçlar›
için idarece yap›lan ifllemler ve vergi
alaca¤›n›n idarece cebren tahsili
13.1 Süresinde ödenmeyen vergi borçlar› ile ilgili olarak vergi idaresinin
uygulamalar›
13.1.1 Ödeme emri gönderilmesi
Vergi idaresinin vadesinde ödenmeyen bir vergi borcunun tahsili ile ilgili olarak yapt›¤›
ilk ifllem bir ödeme emri göndererek borcun 7 gün içinde ödenmesini veya ödenemeyecek
ise borca yetecek miktarda mal bildiriminde bulunmas›n› talep etmesidir. 6183 Say›l›
Kanun'da, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk d›fl›nda, süresinde ödenmeyen vergi borçlar›
ile ilgili olarak öngörülmüfl tüm uygulama ve yapt›r›mlar, ancak borçluya usulüne uygun
olarak bir ödeme emri gönderilmifl olmas› halinde mümkün olabilmektedir. Daha baflka
bir ifade ile borçluya ödeme emri gönderilmesi, bu uygulamalar›n yap›labilmesinin ve
yapt›r›mlar›n uygulanabilmesinin ön kofluludur.
Ödeme emri gönderilmesinin belirli bir zaman› olmamakla birlikte, vergi borcunun
vadesinin dolmas›ndan hemen sonra gönderilmesi mümkündür.
Ancak vergi idaresinin bugün içinde bulundu¤u mevcut koflullarda, süresinde ödenmeyen
bir vergi borcu için borçluya ödeme emri gönderilmesi, alacakl› vergi dairesinin ifl
yo¤unlu¤una ba¤l› olarak uzun bir zaman alabilmektedir.
13.1.2 Gecikme zamm› uygulamas›
Gecikme zamm›, vergi idaresinin, süresinde ödenmeyen bir vergi borcuna karfl› ilk
yapt›r›m› olma özelli¤ini tafl›r. Borçlu mükellef taraf›ndan ödenmesi gereken gecikme
zamm›, k›saca, süresinde ödenmemifl vergi borcuna, ödeme vadesinden itibaren geçen
her ay için Kanun'da belirtilen oran›n uygulanmas› suretiyle hesaplanmaktad›r. Ödeme
süresi geçmifl bir vergi borcu, ancak gecikme zamm› ile birlikte, k›smen veya tamamen
ödenebilir yada tahsil edilebilir.
Vergi borcu ile birlikte tahsil edilecek gecikme zamm›n›n miktar› konusunda bir s›n›r
söz konusu de¤ildir.
Gecikme zamm› uygulamas›, vergi borcunun ödenmesi (do¤rudan yada mahsup yoluyla),
tecil edilmesi veya iflas›n aç›lmas› yada borçlunun acz haline düflmesi ile sona ermektedir.
Genel kural, süresinde ödenmemifl vergi borcuna, ödendi¤i tarihe kadar geçen sürede
gecikme zamm› uygulanmas› ise de, baz› hallerde söz konusu uygulama geçici olarak
durdurulmaktad›r. Bu hallerden biri, as›l borçlunun ölümü halinde, mirasç›lar›n›n miras›
kabul edip etmeme karar›n› vermek için kullanabilecekleri 3 ayl›k süre, di¤eri ise Vergi
Usul Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin ortaya
ç›kt›¤› süredir. Bu süreler için gecikme zamm› hesaplanmaz.
Gecikme zamm› oran›, gerek görülen zamanlarda, piyasadaki kaynak kullanma maliyetleri
de dikkate al›narak belirlenmektedir. Belirleme s›ras›nda, gecikme zamm› oran›n›n,
vergilerin bir kaynak olarak kullan›lmas›n› engelleyecek bir seviyede olmas›na özen
gösterilmektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki, zamm›n oran›n›n belirlenmesi büyük bir hassasiyet
gerektirmektedir. Daha aç›k bir ifade ile söz konusu oran, vergi borçlar›n›n süresinde
ödenmesini sa¤layan ve fakat asla borcunu süresinde ödemeyeni cezaland›rmamal›d›r.
Gecikme zamm› uygulamas› bir ceza uygulamas› de¤ildir. Bu oran›n gere¤inden yüksek
belirlendi¤i son 4-5 y›ll›k dönemde süresinde ödenmemifl vergi borçlar›n›n artt›¤› da
bilinen bir gerçektir. Bu durumun sebeplerinden biri borçlular›n zor durumda bulunmalar›
ise bir di¤er sebebi de yüksek gecikme zamm› oranlar›n›n borcu bir noktadan sonra
art›k istense de ödenemez hale getirmifl olmas›d›r.
6183 Say›l› Kanun'un 51. maddesi uyar›nca hesaplanan gecikme zamm› oranlar›n› y›llar
itibar›yla gösteren tabloya, Rehber'in “14. Pratik Bilgiler” bölümünde “14.21 Gecikme
zamm› ve gecikme faizi oranlar›” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.
Afla¤›da 1997-2011 y›llar›n› kapsayan dönemde uygulanan gecikme zamm› oranlar› ile
yine ayn› dönemde Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan aç›klanan yeniden de¤erleme oranlar›
ve Devlet ‹statistik Enstitüsü / Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan ilan edilen, tüketici
fiyatlar› baz›nda y›ll›k enflasyon oranlar› gösterilmektedir.
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Y›llar

Gecikme
zamm›
oran› (Y›ll›k)

Yeniden
de¤erleme
oran› (Y›ll›k)

Y›ll›k
enflasyon oran›
(Tüketici fiyatlar›)

1997

180,00

80,40

85,7

1998

165,00

77,80

84,6

1999

144,00

52,10

64,9

2000

78,00

56,00

54,9

2001

105,00

53,20

54,4

2002

87,00

59,00

45,0

2003

81,00

28,50

25,3

2004

48,00

11,20

8,60

2005

39,00

9,80

8,18

2006

32,00

7,80

9,60

2007

30,00

7,20

8,76

2008

30,00

12,00

10,44

2009

29,45

2,20

6,25

2010

22,30

7,70

8,57

13.1.3 Vergi borçlusunun yurtd›fl›na ç›k›fl›n›n yasaklanmas›
5766 Say›l› Kanun'un 5. maddesi ile 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun'a “Yurtd›fl› ç›k›fl
tahdidi” bafll›kl› 36/A maddesi eklenmifltir. Buna göre Devlete
ait olup, Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsam›na giren
amme alacaklar› ile bunlara ait zam ve cezalar›n›;
- Ödeme emrinin tebli¤ tarihini takip eden yedi gün içerisinde
ödemeyen,
- 6183 Say›l› Kanun uyar›nca hakk›nda bu alacaklar nedeniyle
ihtiyati haciz karar› al›nan,
amme borçlusunun yurtd›fl›na ç›k›fl›, alacakl› tahsil dairesinin
talebi halinde ilgili makamlarca engellenmekteydi. Yurtd›fl› ç›k›fl
tahdidi, 100.000 TL ve üzerinde olan teminat alt›na al›nmam›fl
amme alaca¤› için uygulanmaktayd›.
6183 Say›l› Kanun'un yukar›da yer verilen 36/A maddesinde
düzenlenmifl olan yurt d›fl› ç›k›fl tahdidine iliflkin hükümlerin
kayna¤›n› oluflturan Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n "Yerleflme
ve seyahat hürriyeti" bafll›kl› 23. maddesinin 5. f›kras› 13 May›s
2010 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5982 say›l› “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun”un 3. maddesi ile de¤ifltirilmifltir. Söz konusu
Anayasa de¤iflikli¤i 12 Eylül 2010 tarihinde gerçeklefltirilen halk
oylamas› sonuçlar›n›n Resmi Gazete'de ilan edildi¤i 23 Eylül 2010
tarihi itibar›yla yürürlü¤e girmifltir.

Kanun'un 36/A madde hükmünün uygulama alan›n›n kalmad›¤›
belirtilmifltir. Bu itibarla, alacakl› tahsil dairelerince 5982 Say›l›
Kanun'un yürürlü¤e girdi¤i 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren
amme borçlular› hakk›nda 6183 Say›l› Kanun'un 36/A maddesi
gere¤ince yurt d›fl› ç›k›fl tahdidi tatbik edilmeyecektir.
Di¤er taraftan 23 Eylül 2010 tarihinden önce amme borçlular›
hakk›nda alacakl› tahsil dairelerinin talepleri üzerine 6183 Say›l›
Kanun'un 36/A maddesi gere¤ince uygulanm›fl olan yurt d›fl›
ç›k›fl tahditleri ise borçlular›n ayr›ca müracaatlar› aranmaks›z›n
kald›r›lacakt›r. ‹ç Genelge'de ayr›ca bu hususta Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›'na bir yaz› yaz›ld›¤› ve 6183 say›l›
Kanun'un 36/A maddesi uyar›nca uygulanm›fl tahditlerin Bakanl›k
kay›tlar›ndan kald›r›lmas›n›n istendi¤i belirtilmektedir.
Bu nedenle, an›lan madde hükmü uyar›nca uygulanm›fl olan yurt
d›fl› ç›k›fl tahditleri ile ilgili olarak alacakl› tahsil dairelerince
ayr›ca bir ifllem yap›lmas›na gerek bulunmamaktad›r.
Ayr›ca, haklar›nda 6183 Say›l› Kanun'un 36/A maddesi gere¤ince
yurt d›fl› ç›k›fl tahdidi uygulananlarca söz konusu ifllemin iptaline
yönelik olarak aç›lm›fl olan davalar, yurt d›fl› ç›k›fl tahditlerinin
mevcut hükmün z›mnen ilga olmas› nedeniyle kald›r›lmas› ile
birlikte konusuz kalacakt›r. Dolay›s›yla, konusuz kalan söz konusu
iptal davalar›n›n reddi ile yarg›lama giderleri ve vekâlet
ücretlerinin karfl› tarafa yükletilmesi talebini içeren beyan
dilekçelerinin ilgili mahkemelere gönderilmesi gerekmektedir.
13.1.4 Teminat istenmesi
Vergi idaresinin, vadesinde ödenmeyen vergi borçlar› için ald›¤›
tedbirlerden biri de, en az 15 gün süre verilerek, borçludan,
borcuna yetecek miktarda teminat istenmesidir. Ancak bu afla¤›da
say›lan hallerde uygulanabilecek bir yöntemdir.
a. Vergi Usul Kanunu'nun 344. maddesi gere¤ince vergi ziya›
cezas› kesilmesini gerektiren bir durumun (vergilendirme ile ilgili
ödevlerin yerine getirilmemesi veya noksan yerine getirilmesi
sebebiyle, verginin zaman›nda ve tam olarak tahakkuk
ettirilememesi) ortaya ç›kmas›,
b. Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi gere¤ince kaçakç›l›k
cezas› kesilmesini gerektiren bir durumun (vergi kanunlar›na
göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti
olan defter ve kay›tlarda hesap ve muhasebe hilesi yap›lmas›,
bu defter kay›t ve belgelerin, tahrif edilmesi ve gizlenmesi, yok
edilmesi, anlaflmal› olmayan matbaalarda bast›r›lmas›) ortaya
ç›kmas›,
c. Borçlunun Türkiye'de ikametgah›n›n bulunmamas›n›n, borcun
tahsilini tehlikeye düflürüyor olmas›,

Bu de¤ifliklik öncesinde 5. f›kra hükmü “Vatandafl›n yurt d›fl›na
ç›kma hürriyeti, vatandafll›k ödevi ya da ceza soruflturmas› veya
kovuflturmas› sebebiyle s›n›rlanabilir.” fleklinde iken, 5982 Say›l›
Kanun ile "Vatandafl›n yurt d›fl›na ç›kma hürriyeti, ancak suç
soruflturmas› veya kovuflturmas› sebebiyle hakim karar›na ba¤l›
olarak s›n›rlanabilir." fleklinde de¤ifltirilmifltir.

6183 Say›l› Kanun'un 9. maddesinde, ilk iki durumda, “teminat
istenir” ifadesi kullan›ld›¤›ndan, idareye bu konuda takdir yetkisi
verilmedi¤i görülmektedir. Bu durumlarda, vergi idaresi, vergi
inceleme yetkisine sahip görevlilerce yap›lacak ilk hesaplamalara
göre belirlenecek miktar üzerinden teminat isteyeceklerdir.
An›lan iki bentteki ifadelerden de anlafl›labilece¤i gibi, ceza
kesilmesini gerektirmeyen tarhiyatlar için ve vergi incelemesi
yap›lmaks›z›n, vergi idaresi teminat istenmesi mümkün de¤ildir.

Anayasa'n›n 23. maddesinde yap›lan bu de¤ifliklik çerçevesinde,
6183 Say›l› Kanun'un z›mnen ilga olan (TDK: dolayl› olarak varl›¤›
ortadan kalkan) 32/A maddesine iliflkin uygulaman›n nas›l
yap›laca¤›, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'nca haz›rlanan Tahsilat ‹ç
Genelgesi'nde afla¤›daki flekilde aç›klanm›flt›r.

Yukar›da, son s›rada belirtilen halde ise, teminat istenip
istenmemesine, vergi alaca¤›n›n tahsilinin tehlikede olup
olmad›¤›na bakarak, vergi idaresince karar verilmektedir.

8 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1 seri numaral› bu ‹ç Genelge'de,
Anayasa'n›n 23. maddesinin yeni 5. f›kras› uyar›nca, 6183 Say›l›
Vergi rehberi 2011

Bir vergi borcu dolay›s›yla, teminat, as›l borçludan istenebilece¤i
gibi, onun kanuni temsilcisinden, kefilinden veya varislerinden
veya ortaklar›ndan da istenebilir. ‹stenilen teminat›n borçlu
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taraf›ndan gösterilememesi halinde, ihtiyati haciz ifllemi uygulan›r.

yönde etkileyen hallerdir.

Vergi idaresinin teminat olarak kabul edece¤i de¤erler, Kanun'da,

‹htiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ifllemleri, vergi borcunun
süresinde ödenmedi¤i her durumda uygulanabilecek tedbirler
de¤ildir. Bu ifllemlerin uygulanabilmesi, ancak vergi alaca¤›n›n
tahsili konusunda gerçek ve ciddi tehlikelerin varl›¤› halinde
mümkündür. Özellikle ihtiyati haciz iflleminin, vergi borçlusunun
sadece mali durumunu de¤il ayn› zamanda sosyal konumunu ve
ticari itibar›n› da derinden ve önemli ölçüde etkiledi¤i bir gerçektir.

a. Para,
b. Bankalar ve özel finans kurumlar› taraf›ndan verilen süresiz
teminat mektuplar›,
c. Hazine Müsteflarl›¤›nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma
senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal
bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmifl ise bu ifllemlerde
anaparaya tekabül eden sat›fl de¤erleri esas al›n›r ),
d. Hükümetçe belirlenecek milli esham ve tahvilat,
e. Borçlu lehine üçüncü flah›slar taraf›ndan gösterilen menkul
ve gayrimenkul mallar,
olarak say›lm›flt›r.
Teminat konusunda önemli bir nokta da, daha önce verilmifl olan
teminatlar›n, k›smen veya tamamen, ayn› de¤erde baflka
teminatlarla de¤ifltirilebilmesidir.
Yukar›da yer verilen teminatlar› sa¤layamayanlar, muteber bir
flahs› müteselsil kefil ve müflterek müteselsil borçlu gösterebilirler.
Alacakl› vergi idaresinin teminat olarak gösterilen de¤erleri
kabul edip etmeme konusunda takdir yetkisi bulunmaktad›r.
Ancak bu yetki, vergi alaca¤›n›n tahsilinin güvenli¤ini sa¤lamak
ad›na kullan›labilir. Örne¤in idare, tasarruf mevduat› sigorta
fonuna devredilen bir bankan›n daha önce verdi¤i bir teminat
mektubu yerine baflka bir teminat›n gösterilmesini talep edebilir.
Öte yandan, daha önce gösterilmifl bir teminat›n de¤erinin zaman
içinde azalm›fl olmas› halinde, idare, borçludan, teminat›
tamamlamas›n› isteyebilir.
13.1.5 ‹htiyati haciz, ihtiyati tahakkuk uygulamas›
‹htiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ifllemleri, ad›ndan da
anlafl›labilece¤i gibi, vergi alaca¤›n›n tahsilini güvenceye alabilmek
amac›yla ve baz› özel durumlarda baflvurulan bir idari tedbir ve
genel haciz prosedürleri içinde uygulanan bir ifllemdir. ‹htiyati
haciz,
a. Henüz tahakkuk etmemifl bir vergi alaca¤› için,
b. Tahakkuk etmifl ve fakat henüz vadesi gelmemifl bir vergi
alaca¤› için,
c. Tahakkuk etmifl, vadesi dolmufl ve fakat henüz ödeme emri
gönderilmemifl bir vergi alaca¤› için
uygulanabilir. Ödeme emri gönderilmifl bir vergi alaca¤› için
ihtiyati haciz de¤il, ancak kesin haciz uygulanabilir.
Yukar›da sözünü etti¤imiz özel durumlar›n neler oldu¤u, Kanun'un
13 ve 17. maddelerinde aç›klanm›flt›r. Buna göre, vergi idaresi,
a. Vergi ziya› cezas› ve kaçakç›l›k cezas› kesilmesini gerektiren
bir durum dolay›s›yla tarhiyat ifllemlerine bafllanm›fl olmas›,
b. Vergi borçlusunun belli bir ikametgah›n›n olmamas›,
c. Vergi borçlusunun kaçm›fl olmas› veya kaçma ve mallar›n›
kaç›rma veya hileli yollara baflvurma ihtimalinin bulunmas›,
d. Vergi borçlusunun verilen süre içinde mal bildiriminde
bulunmam›fl veya noksan bildirimde bulunmufl olmas›,
e. Vergi borçlusunun kendisinden istenilen teminat› (veya kefili)
gösterememifl olmas› veya gösterdi¤i flahsi kefaletin vergi
idaresince kabul edilmemifl olmas›,
f. Vergi alaca¤›n›n tahsilini tehlikeye düflüren, ivazs›z tasarruflar›n
ve hükümsüz say›lan di¤er tasarruflar›n söz konusu olmas›,
hallerinde, ihtiyati haciz ifllemi uygulanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi,
say›lan tüm haller, vergi alaca¤›n›n tahsilini do¤rudan ve olumsuz
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Öte yandan, ihtiyati haciz ifllemi, henüz tahakkuk etmemifl bir
vergi borcu için yap›l›yorsa, öncelikle, ihtiyati tahakkuk karar›
al›nmal›d›r.
‹htiyati tahakkuk, afla¤›daki hallerden birinin bulunmas› takdirinde
vergi dairesi müdürünün (5345 Say›l› Kanun uyar›nca vergi
dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi
dairesi baflkanl›klar›nda, ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün)
yaz›l› talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi baflkan›,
mükellefin henüz tahakkuk etmemifl vergi ve resimlerinden
Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunlar›n
zam ve cezalar›n›n derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda verdi¤i
yaz›l› emir ile gerçeklefltirilmektedir.
a. Teminat istenmesini gerektiren haller varsa,
b. Borçlunun belirli bir ikametgah› yoksa,
c. Borçlu kaçm›fl veya kaçma ihtimali varsa,
d. Borçlu mal bildiriminde bulunmam›fl veya noksan bildirimde
bulunmuflsa,
e. Amme alaca¤›n›n tahsilini engellemek veya güçlefltirmek
amac›yla mallar›n bir k›sm›n› veya tamam›n›n elden ç›kar›lmas›
halinde,
f. Teflebbüsün muvazaal› oldu¤u ve hakikatte baflkas›na aidiyeti
hakk›nda deliller elde edilmiflse.
Ancak ihtiyati haciz iflleminin, daha önce tahakkuk etmifl ve fakat
vadesi henüz gelmemifl yada vadesi gelmifl olmakla birlikte henüz
ödeme emri gönderilmemifl bir vergi alaca¤› için yap›l›yorsa, bu
durumlarda, ihtiyati tahakkuk karar›na gerek bulunmamaktad›r.
‹htiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ifllemi, tüzel kiflili¤in mal
varl›¤›ndan tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlafl›lan
vergi borçlar› ile ilgili olarak, bunlar›n kanuni temsilcileri hakk›nda
da uygulanabilir.
Öte yandan, miras› reddetmemifl mirasç›lar hakk›nda da, Kanun'da
aranan flartlar›n varl›¤› halinde, cezalar d›fl›ndaki vergi borçlar›
dolay›s›yla ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ifllemleri
yap›labilmektedir.
13.1.6 Vergi borçlar›n›n tahsilinin güvenli¤ini sa¤lamaya dönük
di¤er tedbirler
13.1.6.1 Rüçhan hakk› kullan›lmas›
Vergi alacaklar›n›n, borçlunun di¤er borçlar› aras›nda öncelikli
bir yeri bulunmaktad›r. Borçlunun üçüncü flah›slar taraf›ndan
haczedilen mallar›n›n paraya çevrilmesinden önce, vergi alaca¤›
dolay›s›yla vergi idaresinin hacze ifltirak etmesi halinde, mallar›n
sat›fl›ndan sa¤lanan para, vergi alaca¤› ve di¤er alacaklar›n,
hacze ifltirak eden alacaklar toplam› içindeki paylar› dikkate
al›narak paylaflt›r›l›r.
Örne¤in, (A) flahs›n›n, (B) flahs›ndan olan 20.000 TL alaca¤›
sebebiyle, (B) flahs›n›n 30.000 TL de¤erindeki mallar› üzerine
haciz konuldu¤unu, bu aflamada, vergi dairesinin de, (B)'nin
kendisine olan 40.000 TL vergi borcu dolay›s›yla hacze ifltirak
etti¤ini varsayal›m.

Bu durumda, 30.000 TL'lik sat›fl bedeli, 10.000 TL'si (A)'ya,
20.000 TL'si ise, alacakl› vergi idaresine olmak üzere
paylaflt›r›lacakt›r.
Ancak bu durum, alacakl› vergi idaresinin hacze ifltiraki halinde
söz konusudur. Haczin, (A) flahs› taraf›ndan de¤il de alacakl›
vergi idaresi taraf›ndan bafllat›lm›fl olmas› durumunda, böyle bir
paylaflma söz konusu olmayacakt›r. Alacakl› vergi idaresi vergi
alaca¤›na karfl›l›k, haczedilen mal›n sat›fl bedelinin tamam›n›
alacakt›r.
Vergi idaresinin, vergi borçlusu hakk›nda bir baflka borcundan
dolay› di¤er kamu kurumlar› taraf›ndan bafllat›lm›fl hacze ifltirak
etmesi de mümkündür. Ancak bu durumda, öncelik haczi bafllatan
kamu kurumunun alacaklar›n›n tahsilindedir. Artan bir para
olmas› durumunda vergi idaresi de hacze ifltirak s›ras›na göre
vergi alaca¤›n› tahsil edebilecektir.
13.1.6.2 Ortakl›¤›n feshini isteme
Tüzel kiflilerin vergi borçlar›ndan dolay› onlar›n kanuni
temsilcilerine müracaat edilmesinin tersi bir durum olarak, flah›s
flirketlerinin (kollektif ve adi flirketler) ortaklar›n›n (eshaml›
komandit flirketlerde komandite ortaklar dahil) kiflisel vergi
borçlar›ndan dolay›, onlar›n ortak olduklar› flirketlerin feshi, belli
flartlarla, vergi idaresince talep edilebilmektedir. Bu konuda
idarenin takdir hakk› bulunmaktad›r.
Ortakl›¤›n feshinin istenmesinin flartlar› 6183 Say›l› Kanun'un
34. maddesi afla¤›daki flekilde say›lm›flt›r.
a. Vergi borçlusuna ait mal bulunmamas› veya amme alaca¤›n›
karfl›lamaya yetmemesi,
b. Borçlu veya ortakl›k taraf›ndan teminat göstermemifl olmas›.
Sermaye flirketlerinde, vergi borçlusu orta¤›n sermaye pay›
hacze veya ihtiyati hacze konu olabilirken; flah›s flirketlerinde,
bu durum yerine, ortakl›¤›n feshi söz konusu olmaktad›r.
Ortakl›¤›n feshine, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
mahkemece karar verilmektedir.
13.1.6.3 Vergi kesenlerin sorumlulu¤u
Verginin tahsilinin güvenli¤ini sa¤lamaya dönük tedbirlerden bir
di¤eri de vergiyi as›l borçlusundan kesip ilgili vergi dairesine
yat›rmak zorunda olanlar›n sorumlu tutulmalar› uygulamas›d›r.
Bunlar›n, görevlerini zaman›nda ve tam olarak yapmamalar›
halinde, ödenmeyen vergi borcu, kendilerinden aranacakt›r.

13.2 Vergi alaca¤›n›n idarece cebren tahsili
13.2.1 Cebren tahsil yöntemleri
13.2.1.1 Teminatlar›n paraya çevrilmesi
Karfl›l›¤›nda teminat gösterilmifl bulunan amme alaca¤› vadesinde
ödenmedi¤i taktirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde
teminat›n paraya çevrilece¤i veya di¤er flekillerde cebren tahsile
devam olunaca¤› borçluya bildirilir.
7 gün içerisinde borç ödenmedi¤i durumda teminat paraya
çevrilerek amme alaca¤› tahsil edilir.
13.2.1.2 Mallar›n haczedilmesi ve sat›fl›
Vergi idaresinin alaca¤›n› tahsil etmek amac›yla kulland›¤› bir
di¤er cebren tahsil yöntemi de, menkul ve gayrimenkul mallar›n
haczedilmesidir. Alacakl› vergi dairesi, borçlunun, ödemedi¤i
vergi borcuna yetecek miktarda menkul mallar› ile
gayrimenkullerini haczederek, alaca¤›n› tahsil eder. Vergi idaresi,
haciz ifllemi s›ras›nda, borçlunun mal bildiriminde gösterdi¤i
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mallarla s›n›rl› de¤ildir. Bu mallar d›fl›nda gerekli gördü¤ü di¤er
mallarla ilgili de haciz ifllemi yapabilir. Ancak bu ifllem s›ras›nda,
vergi alaca¤›n›n güvenli¤i kadar vergi borçlusunun ç›karlar›n›n
da gözetilmesi gereklidir. Örne¤in, 20.000 TL'lik bir vergi borcu
için, 30.000 TL de¤erinde bir mal›n yerine 100.000 TL'lik bir
banka hesab›n›n haczedilmesinde, mutlaka hakl› sebepler
bulunmal›d›r. Haciz ifllemi, borçlunun ticari faaliyetini zora
sokmadan yap›labilecekse, bu mutlaka yap›lmal›d›r.
Haciz ifllemi s›ras›nda, borçlunun kapal› mekanlar›, görevlilere
açmas› zorunludur. Buna uyulmad›¤› takdirde, bu tür yerler zorla
açt›r›labilir. Öte yandan, görevlilerin borçlunun üzerini arama
yetkileri de bulunmaktad›r. Bu yöndeki talebe direnen borçlunun
üzeri, zor kullan›larak aranabilir.
Sadece borçlunun elinde bulunan mallar›n de¤il ayn› zamanda
borçluya ait oldu¤u bilinen ve fakat üçüncü flah›slar›n ellerinde
olan mallar›n da haczedilmesi mümkündür. Bu mallar üzerinde
üçüncü flah›slar›n mülkiyet veya rehin hakk› iddias› varsa, bu
iddia haciz tutana¤›na geçirilmek zorundad›r. Bu iddialara karfl›
vergi idaresinin, durumun kendisine bildirilmesinden itibaren 15
gün içinde dava açma hakk› bulunmaktad›r. Bu süre içinde dava
aç›lmaz ise, üçüncü flah›slar›n iddialar› vergi idaresince kabul
edilmifl say›l›r.
Haciz ifllemi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek bir baflka durum da,
vergi borçlusunun elinde bulunan mallarla ilgili olarak üçüncü
flah›slar›n mülkiyet veya rehin hakk› iddialar›d›r. Bu iddialar, haczi
yapan taraf›ndan tutana¤a geçirilir. ‹ddia, vergi borçlusu
taraf›ndan yap›lm›fl ise üçüncü flahsa; üçüncü flah›s taraf›ndan
yap›lm›fl ise vergi borçlusuna yaz›l› olarak bildirilir. Böyle bir
durumda alacakl› vergi idaresinin, 7 gün içinde bu iddiay›
reddetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, iddiay› kabul etmifl
say›lmaktad›r.
Di¤er yandan söz konusu iddian›n, vergi idaresi taraf›ndan
reddedildi¤i veya vergi borçlusu taraf›ndan itiraz edildi¤i
durumlarda, keyfiyet, vergi idaresi taraf›ndan üçüncü flahsa
yaz›l› olarak bildirilmektedir. Bu bildirimden itibaren 7 gün içinde
mahkemeye baflvurmamas› halinde üçüncü flahs›n istihkak
iddias›ndan vazgeçti¤i kabul edilmektedir.
Haciz konusunda bir di¤er önemli nokta da, hacze birden fazla
kamu idaresinin ifltirak etmesi ile ilgilidir. Haciz tarihinden önceki
bir tarihte tahakkuk etmifl olmak kayd›yla, haciz ifllemine birden
fazla kamu idaresinin ifltirak etmesi mümkün bulunmaktad›r.
Ancak böyle bir durumda, haczedilen mallar›n sat›fl›ndan sa¤lanan
gelirden, önce haczi yapan idarenin alacaklar›, daha sonra da,
ifltirak tarihi s›ras›na göre, di¤er alacakl› kamu idarelerinin
alacaklar› tahsil edilmektedir.
Borçlunun, afla¤›da belirtilen, kendisi ve ailesinin geçimi için
gerekli olan mallar› haczedilemez.
a. Borçlunun flahs› ve mesle¤i için gerekli olan elbise ve eflyas›n›n,
kendisi ve ailesine gerekli olan yatak tak›mlar› ve ibadete
mahsus kitap ve eflyalar›n, mutfak eflyalar› ve di¤er gerekli ev
eflyalar›n›n,
b. Borçlu ve ailesinin iki ayl›k yiyecek ve yakacaklar›n›n,
c. Borçlunun haline uygun evinin,
d. Muhtaç ayl›klar›n›n,
e. Her türlü ücret ve ayl›klar›n (emekli ayl›klar› dahil) 1/3'ünden
daha fazlas›n›n, haczedilmesi mümkün de¤ildir.
Gayrimenkullerin haczi, menkul mal haczinden farkl› olarak, tapu
siciline veya gemi siciline ifllenmek üzere, ilgili kurumlara yaz›l›
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tebli¤ yap›lmas› suretiyle gerçeklefltirilir. Ayr›ca, gayrimenkul
mallar üzerindeki haciz, bunlar›n gelirlerini de kapsar. Ancak
burada üzerinde durulmas› gereken nokta, borçlunun baflka bir
gelirinin bulunmamas› halinde, bu gelirlerin bir k›sm›n›n borçluya
b›rak›lmas› gere¤idir.

Bunlar d›fl›ndaki vergi borçlular› için, iflas yoluyla vergi alaca¤›
tahsil edilemez. Alacakl› vergi idaresinin, di¤er gerekli flartlar›n
varl›¤› halinde, ödeme emri tebli¤inden itibaren en geç bir y›l
içinde borçlunun iflas›n› talep etme hakk› bulunmaktad›r. Bu
süre, hak düflürücü bir süredir.

Haciz ifllemi ile birlikte, haczedilen mallar üzerindeki tasarruf
yetkisi, vergi idaresine geçmektedir.

Böyle bir durumda, alacakl› vergi idaresi, vergi alacaklar›n›n iflas
masas›na geçirilmesini sa¤lamak için, borçlular› ve tercih etti¤i
iflas yöntemini, ilgili kuruma zaman›nda bildirmekle yükümlüdür.

Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, sat›larak paraya
çevrilir. Sat›fl sonras› elde edilen tutardan borç ödendikten sonra
artakalan tutar, hacze ifltirak etmifl baflka bir daire yok ise,
borçluya verilir. Haczedilen menkul mallar›n, haczi izleyen üçüncü
günden itibaren üç ay içinde sat›fla ç›kar›lmas› gereklidir.
Haczedilen mallar, haczi gerçeklefltiren memur taraf›ndan de¤er
biçilir ve söz konusu mallar bu de¤er üzerinden sat›fla ç›kar›l›r.
Menkul mallardan farkl› olarak, haczedilen gayrimenkullerin
de¤erleri, bilirkifli mütalaas› al›nmak suretiyle, sat›fl komisyonu
taraf›ndan belirlenmektedir. ‹lk sat›fl s›ras›nda bu de¤erin %
75'ine kadar bir bedelle sat›fl yap›labilir. Bu mümkün olmaz ise
yada mallar için al›c› ç›kmaz ise en az 15 gün sonra yap›lacak
ikinci sat›flta, haczedilen mallar, en yüksek bedeli teklif edenlere
sat›lmaktad›r. Sat›fl ifllemi aç›k art›rma usulü ve peflin bedelle
yap›lmakla birlikte, her iki sat›flta da al›c› ç›kmamas› halinde,
mallar›n, alt› ay içinde, vergi idaresi taraf›ndan pazarl›kla sat›fl›
da mümkündür.
Öte yandan, ikinci art›rma tarihinden bafllayarak, bir y›l içinde,
en az bir kez sat›fla ç›kar›lmas›na ra¤men sat›lamayan
gayrimenkuller, alacakl› vergi idaresinin talebi üzerine, sat›fl
komisyonu karar› ile teferru¤ edilebilir. Bunun anlam›, haczedilmifl
olan gayrimenkulün, rayiç de¤erinin % 50'si kadar bir bedelle,
hazinenin mülkiyetine geçmesi demektir. Ancak teferru¤ karar›
verilmeden önce, gayrimenkulün rayiç de¤erinin % 75'i veya
fazlas› tutar›nda bir teklif ortaya ç›karsa, gayrimenkulün
teferru¤undan vazgeçilir. Teferru¤ tarihinden itibaren bir y›l
içinde, vergi borçlusu, borçlar›n› gecikme zamlar› ile birlikte
öderse, gayrimenkul kendisine geri verilmek zorundad›r.
Haczedilen mallar›n›n sat›fl›ndan elde edilen gelirin borcun
tamam›n› karfl›lamad›¤› durumlarda, borçlu, acz halinde kabul
edilir ve bu durumdaki bir borçlunun mal varl›¤› ile ilgili geliflmeler,
alacakl› idare taraf›ndan, zamanafl›m› süresince takip edilir.
13.2.1.3 ‹flas yoluyla takip ve konkordato karar›
Vergi borçlar›n›n cebren tahsil yöntemlerinden biri de borçlunun
iflas›n›n istenmesidir. Ancak vergi borcu dolay›s›yla iflas talebinde
bulunulabilmesi için öncelikle vergi borçlusunun iflasa tabi olmas›
daha sonra da iflas flartlar›n›n ortaya ç›km›fl olmas› gereklidir.
‹flas flartlar›ndan kastedilen, alacakl› vergi idaresinin, di¤er tüm
cebren tahsil yöntemlerini (vergi borçlusunun gösterdi¤i teminat›n
paraya çevrilmesi ve mallar›n›n haczedilerek paraya çevrilmesi)
denemifl olmas›na ra¤men, vergi alaca¤›n› tahsil edememifl
olmas› gelmektedir.
Öte yandan, ‹cra ‹flas Kanunu'nun 43. maddesi hükmüne göre,
bir vergi borçlusu hakk›nda iflas yoluyla alaca¤›n tahsil
edilebilmesi için borçlunun, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre tacir say›lmas› veya tacirler hakk›ndaki hükümlere tabi
bulunmas› yada özel kanunlar›nda iflasa tabi olduklar›n›n
aç›klanm›fl olmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda,
a. Bir iflletmeyi k›smen de olsa kendi ad›na iflletenler,
b. Ticaret flirketleri
hakk›nda vergi borçlar› dolay›s›yla, iflas talebinde bulunulabilir.
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Konkordato, vergi borçlusunun tüm borçlar›ndan kurtulmas›n›
sa¤layan bir tür tasfiyedir. Bir baflka ifadesi ile konkordato,
borçlunun alacakl›lar›n›n en az 2/3 ü ile vard›¤› ve mahkemece
de onaylanan bir anlaflmad›r. Bu anlaflma ile borçlarda bir indirim
sa¤lanmakta ve ödemeleri daha uzun dönemlere yay›lmaktad›r.
Ancak borçlu hakk›nda konkordato karar› verilmifl olmas›, vergi
idaresinin alacaklar› bak›m›ndan hüküm ifade etmemektedir. Bu
karara ra¤men, vergi idaresi, alacaklar›n› takip edebilmektedir.
13.2.2 Ödemelerin mahsubu
4369 Say›l› Kanun'la, yap›lan ödemelerin vergi borçlar›na
mahsubu konusunda önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Düzenlemelerin alt›nda yatan gerekçe, vergi as›llar› ve vergi
ziya› cezalar› gecikme zamm›na tabi tutulurken, zam, faiz ve
takip giderleri gibi fer'i borçlar›n, gecikme zamm›na tabi olmamas›
ve bunun sonucu olarak bu unsurlar›n toplam vergi idaresinin
alacaklar› içinde, giderek artan bir paya sahip olmas› ve Hazinenin
bu uygulamadan zarar görmesidir. Uygulama dolay›s›yla, vergi
idaresi, vergi alacaklar›n›n as›llar›n› öncelikle tahsil etmifl ve
fakat gecikme zamm›na tabi olmayan fer'ilerinin tahsilat›nda
büyük sorunlar yaflanm›flt›r.
Bu ba¤lamda, daha önce (01.01.1999 tarihine kadar), r›zaen yada
cebren yap›lan tahsilatlar, önce vergi asl›na ve daha sonra da
ceza, zam, faiz, takip gideri gibi fer'ilerine mahsup edilirken, bu
da¤›l›m, an›lan tarihten itibaren de¤ifltirilmifl ve tahsilat›n vergi
asl› ve fer'ilerini tamamen karfl›lamad›¤› durumlarda, da¤›l›m›n,
vergi asl› ve fer'ileri aras›nda orant›l› olarak yap›lmas› hükme
ba¤lanm›flt›r.
Mükellefin r›zaen yapt›¤› ödemeler veya idare taraf›ndan cebren
yap›lan tahsilatlar, borcun asl› ve fer'ilerinin tamam›n› kapatmaya
yetmiyorsa, ödeme tutar›, borç asl› ve o borç asl›na o güne kadar
hesaplanm›fl fer'ileri olmak üzere iki parçaya ayr›larak tahsil
edilecektir.
Buna göre, vergi borçlusunun r›zaen yapt›¤› ödemeler, afla¤›daki
s›raya göre mahsup edilecektir.
a. Ödeme süresi bafllam›fl ancak vadesi geçmemifl vergi borçlar›,
b. Ödemenin yap›ld›¤› takvim y›l›nda zamanafl›m›na u¤rayacak
vergi borçlar›,
c. Ayn› tarihte zamanafl›m›na u¤rayacak birden fazla vergi borcu
bulunmas› halinde, ödeme bu borçlar aras›nda orant›l› olarak
paylaflt›r›lacakt›r,
d. Vadesi önce gelen, teminats›z veya az teminatl› vergi borçlar›.
‹darenin cebren tahsil etti¤i vergi alacaklar›nda, durum farkl›d›r.
Örne¤in, teminat›n paraya çevrilmesi suretiyle yap›lan tahsilat›n
öncelikle, teminat›n ilgili oldu¤u vergi borcunun kapat›lmas›nda
kullan›lmas› gereklidir. Bu tutardan borcun kapat›lmas›ndan
sonra artan bir miktar olursa, bu takdirde, o miktar, yukar›da
belirtti¤imiz s›raya uygun olarak di¤er vergi borçlar›n›n
kapat›lmas›nda kullan›labilir.

14. Pratik bilgiler
14.1 Gelir vergisi oranlar›
14.1.1 2011 y›l›nda ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi
9.400 TL'ye kadar
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlas›
80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlas›
80.000 TL'den fazlas›n›n 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlas›

Vergi oran›
% 15
% 20
% 27
% 35

14.1.2 2011 y›l›nda ücret d›fl›ndaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi
9.400 TL'ye kadar
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlas›
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlas›
53.000 TL'den fazlas›n›n 53.000 TL'si için 12.230 TL, fazlas›

Vergi oran›
% 15
% 20
% 27
% 35

14.2 Basit usule tabi olman›n genel ve özel flartlar›
14.2.1 Genel flartlar
2011 y›l› için basit usule tabi olman›n genel flartlar› afla¤›daki gibi belirlenmifltir.
a. Kendi iflinde bilfiil çal›flmak veya bulunmak,
b. ‹flyeri mülkiyetinin ifl sahibine ait olmas› halinde, emsal kira bedelinin, kiralanm›fl
olmas› halinde ise y›ll›k kira bedelinin, büyükflehir belediye s›n›rlar› içinde 4.600 TL'yi,
di¤er yerlerde de 3.200 TL'yi aflmamas›,
c. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolay›s›yla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi
olmamak.
14.2.2 Özel flartlar
2011 y›l› için basit usule tabi olman›n özel flartlar› afla¤›daki gibi belirlenmifltir.
a. Al›m sat›m yapanlar›n y›ll›k al›mlar› tutar› 64.000 TL' yi, sat›fllar› tutar› da
96.000 TL'yi aflmamal›d›r.
b. Al›m sat›m haricindekileri yapanlar›n ise, y›ll›k gayrisafi ifl has›latlar› 32.000 TL'yi
aflmamal›d›r.
c. Al›m sat›m ile di¤er ifllerin beraber yap›lmas› halinde, y›ll›k sat›fl tutar› ile ifl has›lat›
toplam› 64.000 TL'yi aflmamal›d›r.

14.3 Gelir vergisinden istisna günlük yemek yard›m›
Uyguland›¤› y›l
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Tutar (KDV hariç)
8,25 TL
8,80 TL
9,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,70 TL

14.4 Sakatl›k indirimi tutarlar›

Sakatl›k derecelerine göre 2011 y›l›nda uygulanacak olan sakatl›k indirimi tutarlar›
afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.
Sakatl›k derecesi
Birinci derece sakatlar için
‹kinci derece sakatlar için
Üçüncü derece sakatlar için
Vergi rehberi 2011

Sakatl›k indirimi
700 TL
350 TL
170 TL
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14.5 Asgari geçim indirimi hesab›
Bekar bir ücretlinin, 2011 y›l›nda yararlanabilece¤i ayl›k asgari
geçim indirimi tutar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.
2011 Ocak ay› asgari ücretin y›ll›k
brüt tutar› (796,50 x 12)
9.558,00 TL
Asgari geçim indirimi oran› (Çal›flan›n kendisi)
% 50
Asgari geçim indirimi matrah› (9.558 x % 50)
4.779,00 TL
Y›ll›k asgari geçim indirimi tutar› (4.779,00 x % 15) 716,85 TL
Ayl›k asgari geçim indirimi tutar› (716,85 / 12)
59,74 TL
Evli çal›flanlar›n yukar›daki örnek hesaplama yöntemine göre,
2011 y›l›nda ayl›k olarak yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi
tutarlar›, efllerin çal›fl›p çal›flmamas› ve çocuk say›lar› dikkate
al›narak afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
Çocuk
say›s› /
Eflin
çal›flmas›

Çocuk
yok

1 çocuk

2 çocuk

3 çocuk

4 ve
daha fazla
çocuk

Çal›fl›yor

59,74 TL 68,70 TL

77,66 TL

83,63 TL

89,61 TL

Çal›flm›yor

71,69 TL 80,65 TL

89,61 TL

95,58 TL

101,55 TL

Efli çal›flmayan ve 4 çocuk sahibi asgari ücretli bir çal›flan için
ayl›k olarak hesaplanan 101,55 TL tutar›ndaki asgari geçim
indirimi, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tevkifat›
tutar›ndan mahsup edilecektir. Bu ücretlinin asgari geçim indirimi
mahsup ifllemi afla¤›daki flekilde gerçeklefltirilecektir.
Ayl›k brüt ücret (Ocak 2011)
Sosyal güvenlik primi iflçi pay› (%14)
‹flsizlik sigortas› primi iflçi pay› (% 1)
Gelir vergisi matrah› [796,50 - (111,51 + 7,97)]
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Mahsup edilecek asgari geçim indirimi (-)
Ödenecek gelir vergisi (101,55 - 101,55)

796,50 TL
111,51 TL
7,97 TL
677,02 TL
101,55 TL
101,55 TL
0,00 TL

Y›ll›k tutar
2.200 TL
2.300 TL
2.400 TL
2.600 TL
2.600 TL
2.800 TL

14.7 Tevkifata tabi tutulmufl menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlar›nda beyan s›n›r›
Gelirin elde edildi¤i y›l
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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(01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul k›ymetler)
Gelirin elde edildi¤i y›l
2006
2007
2008
2009
2010

‹ndirim Oran›
% 46,5
% 37,7
% 64,9
% 16,7
% 93,4

14.9 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul
ve gayrimenkul sermaye iratlar›nda beyan s›n›r›
Gelirin elde edildi¤i y›l
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Y›ll›k tutar
875 TL
900 TL
960 TL
1.070 TL
1.090 TL
1.170 TL

14.10 Menkul k›ymet al›m sat›m kazançlar›na iliflkin
istisna tutar›
(01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen veya sat›n al›nan
menkul k›ymetler)
Kazanc›n sa¤land›¤› y›l
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Y›ll›k tutar
14.000 TL
15.000 TL
16.000 TL
17.900 TL
18.000 TL
19.000 TL

14.11 De¤er art›fl kazançlar›na iliflkin istisna tutar›
(Menkul k›ymetlerden elde edilen kazançlar hariç)

14.6 Konut kira geliri istisnas›
Gelirin elde edildi¤i y›l
2006
2007
2008
2009
2010
2011

14.8 Menkul sermaye iratlar›nda enflasyon indirim
oran›

Y›ll›k tutar
18.000 TL
19.000 TL
19.800 TL
22.000 TL
22.000 TL
23.000 TL
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Kazanc›n sa¤land›¤› y›l
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Y›ll›k tutar
6.000 TL
6.400 TL
6.800 TL
7.600 TL
7.700 TL
8.000 TL

14.12 Reeskont ve avans ifllemlerinde uygulanacak
iskonto ve faiz oranlar›
Reeskont ifllemlerinde
Avans ifllemlerinde

% 14
% 15

Not: Alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle reeskont iflleminde
30.12.2010 tarihinden itibaren % 15 oran› esas al›nacakt›r.

14.13 Yürürlükteki katma de¤er vergisi oranlar›

Yürürlük

Mal teslimlerine ve hizmet ifalar›na uygulanacak katma de¤er
vergisi oranlar›, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 Say›l›
Kararnamenin Eki Karar ile belirlenmifltir. Bu Karar'da Rehber'in
yay›na haz›rland›¤› tarihe kadar baz› Bakanlar Kurulu Kararlar›
ile de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu de¤ifliklikleri de içeren 2007/13033
say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'na afla¤›da yer verilmifltir.

Madde 4

Madde 1

(1) Bu Karar›n; finansal kiralama ifllemlerine iliflkin hükümleri
Karar›n yay›m› tarihinden sonra düzenlenen sözleflmeler için
geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde, (II) say›l› listenin "A) GIDA
MADDELER‹" bölümünün 13/b, 14 ve 18/b s›ralar› ile "B) D‹⁄ER
MAL VE H‹ZMETLER" bölümünün 24. ve 25. s›ralar› 01.01.2008
tarihinde, di¤er hükümleri yay›m›n› izleyen gün yürürlü¤e girer.

(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalar›na uygulanacak katma de¤er
vergisi oranlar›;

Yürütme

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi
ifllemler için, % 18
b) Ekli (I) say›l› listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) say›l› listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

Madde 5
(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakan› yürütür.
(I) Say›l› Liste

olarak tespit edilmifltir.
(2) Finansal kiralama ifllemlerinde, iflleme konu olan mal›n tabi
oldu¤u katma de¤er vergisi oran› uygulan›r.
(3) (I) say›l› listenin 2/a s›ras›nda yer alan ürünlerin perakende
safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen
vergi oran›, 1, 2/b ve 3. s›ralar›nda yer alan ürünlerin perakende
safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oran›
uygulan›r.
(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yap›lan
ürünlerin aynen veya ifllendikten sonra sat›fl›n› yapanlar ile
iflletmelerinde kullanacak olanlar d›fl›ndakilere sat›lmas›d›r.
Ürünleri, aynen ya da ifllendikten sonra satanlar ile iflletmesinde
kullanacak olanlar›n gerçek usulde katma de¤er vergisi mükellefi
olmamalar› halinde bunlara yap›lan teslimler de perakende teslim
say›l›r.
(5) (I) say›l› listenin 9. s›ras›nda yer alan "kullan›lm›fl" deyimi,
4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre özel tüketim
vergisine tabi olmayan tafl›tlar› ifade eder.
Mal ve hizmetleri tan›mlama yetkisi
Madde 2
(1) Bu Karar kapsam›ndaki mal ve hizmetleri tan›mlamaya Maliye
Bakanl›¤› yetkilidir.
Yürürlükten kald›r›lan mevzuat

1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kay›s›, ceviz, f›nd›k, antep f›st›¤›,
çam f›st›¤›, yer f›st›¤›, kestane, leblebi, ayçiçe¤i çekirde¤i, kabak
çekirde¤i,
2- a) Maz›, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,
b) Meyan kökü, meyan bal›, meyan hülasas›, çöven, sumak yapra¤›,
defne yapra¤›, ›hlamur, kekik, adaçay›, mahlep, kimyon, susam,
anason, haflhafl tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu
ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup
(keçiboynuzu), harnup çekirde¤i, zerdali çekirde¤i, kay›s› çekirde¤i,
kiflnifl, ac›badem, kuzu göbe¤i mantar, fleker pancar›,
3- Bu¤day, arpa, m›s›r, yulaf, çavdar, dar›, çeltik, soya, kuru fasulye,
kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru so¤an,
sar›msak, zeytin, zeytinya¤›, küçük ve büyükbafl hayvanlar (ar›lar
dahil),
4- Bu¤day unu, bu¤day unundan imal edilen ekmekler (kepekli
olanlar dahil, di¤er katk› maddeliler hariç), yufka,
5- Bu¤day, arpa, m›s›r, çeltik, fasulye, yer f›st›¤›, ayçiçe¤i, soya,
fleker pancar›, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve
di¤er fi¤ler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin
sertifikal› tohumluklar› ile sertifikal› meyve fidanlar›,
6- 24/6/1995 tarihli ve 552 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnameye
göre toptanc› hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar
taraf›ndan gerçek usule tabi katma de¤er vergisi mükelleflerine
yap›lan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
7- Suni döllenme için dondurulmufl hayvan spermalar›,

Madde 3
(1) Mal teslimleri ve hizmet ifalar›na uygulanacak katma de¤er
vergisi oranlar›n›n tespit edilmesi hakk›ndaki 17/7/2002 tarihli ve
2002/4480 Say›l› Kararname ile bu Kararnamede de¤ifliklik
yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 say›l›, 5/6/2003 tarihli
ve 2003/5710 say›l›, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 say›l›,
26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 say›l›, 21/7/2004 tarihli ve
2004/7666 say›l›, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 say›l›,
27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 say›l›, 6/3/2006 tarihli ve
2006/10138 say›l›, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 say›l›,
25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 Say›l› Kararnameler yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
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8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 Say›l› Kanun
hükümlerine göre pofletlenerek sat›lanlar›n tesliminde bu Karar›n
1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oran› uygulan›r.),
9- Afla¤›da tan›mlar› yap›lan motorlu tafl›tlardan yaln›z
"kullan›lm›fl" olanlar,
''Türk Gümrük Tarife Cetvelinin'' (2009/14812 BKK ile eklenen
ibare. Yürürlük 30.03.2009) 8701.90.50.00.00 kullan›lm›fl olanlar
ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle
insan tafl›mak üzere imal edilmifl di¤er motorlu tafl›tlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyfl›n vagonlar ve yar›fl arabalar›
dahil). [(Yaln›z binek otomobilleri, steyfl›n vagonlar, yar›fl arabalar›,
arazi tafl›tlar›, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, günefl
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enerjili vb. motorlu tafl›tlar, ''8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde
hareket etmek için dizayn edilmifl s›k›flt›rma atefllemeli içten
yanmal› pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yar› dizel) veya
k›v›lc›m atefllemeli içten yanmal› pistonlu motorlu tafl›tlar'',
''8703.10.18.00.00 di¤erleri''] [Ambulanslar, mahkum tafl›maya
mahsus arabalar, para arabalar›, cenaze arabalar›, itfaiye öncü
arabalar› gibi özel amaçla yap›lm›fl motorlu tafl›tlar hariç.] (Katma
De¤er Vergisi Kanunu'nun 30/b maddesine göre binek
otomobillerinin al›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisini indirim
hakk› bulunan mükelleflerin, bu araçlar› tesliminde bu Karar›n
1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oran› uygulan›r.),

0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00
pozisyonlar›nda yer alan mallar hariç),

(31.03.2008 tarih ve 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›'n›n 2. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük: 07.04.2008)
Katma De¤er Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin (b) bendine
göre binek otomobillerin al›m›nda yüklenilen katma de¤er vergisini
indirim hakk› bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeflitli
flekillerde iflletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi
itibar›yla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek
otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y›l geçtikten sonra
teslime konu olmas› halinde bu teslimde % 1 katma de¤er vergisi
oran› uygulan›r.

7- 9 no.lu fasl›nda yer alan mallar,

10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda
yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,
11- Net alan› 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il
özel idareleri, Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› ve bunlar›n % 51
veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakk›na sahip
olduklar› iflletmeler taraf›ndan konut yap›lmak üzere
projelendirilmifl arsalar›n (sosyal tesisler için ayr›lan bölümler
dahil) net alan› 150 m2'nin alt›ndaki konutlara isabet eden k›sm›,
12- Konut yap› kooperatiflerine yap›lan inflaat taahhüt iflleri,
13- Kanunla kurulmufl sosyal güvenlik kurulufllar› ve belediyelere
yap›lan sadece net alan› 150 m2'ye kadar konutlara iliflkin inflaat
taahhüt iflleri,
14- Cenaze hizmetleri,

3- 5 no.lu fasl›n 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,
4- 6 no.lu fasl›n 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10,
0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00,
0602.90.30.00.00 pozisyonlar›nda yer alan mallar,
5- 7 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
6- 8 no.lu fasl›nda yer alan mallar,

8- 10 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
9- 11 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
10- 12 no.lu fasl›nda yer alan mallar (yaln›z; sebze ve meyveler,
bunlar›n tohum, çekirdek ve sporlar›, nane, fleker kam›fl›, pamuk
tohumu ve çi¤iti, ya¤l› tohum ve meyvelerin un ve kaba unlar›),
11- 15 no.lu fasl›nda yer alan ya¤lardan insan g›das› olarak
kullan›lmaya elveriflli olanlar ile bunlar›n üretiminde kullan›lmaya
elveriflli olan ham ya¤lar,
12- 16 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
13- a) 17 no.lu fasl›nda yer alan mallar (1704.90.30.00.00
pozisyonunda yer alanlar hariç),
b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,
14 -18 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
15 -19 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
16 - 20 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
17 - 21 no.lu fasl›nda yer alan mallar,
18 - 22 no.lu fasl›nda yer alan mallardan yaln›z;

15- (08.07.2008 tarih ve 2008/13902 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile eklenen s›ra. Yürürlük: 01.08.2008) 3065 say›l› Katma
De¤er Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi uyar›nca teslimleri katma de¤er vergisinden istisna olan
araçlar›n, faaliyetleri k›smen veya tamamen bu araçlar›n
kiralanmas› veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflere
kiralanmas› hizmeti.
(II) Say›l› Liste

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00,
22.09.00.99.00.00 pozisyonlar›nda yer alanlar,
b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13
pozisyonlar›nda yer alanlar,
19- 23 no.lu fasl›n 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19,
2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlar›nda yer alan mallar,

A. G›da maddeleri

20- 25 no.lu fasl›n 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12,
2501.00.91.00.19 pozisyonlar›nda yer alan mallar.

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 Say›l› Kararnamenin eki ‹statistik
Pozisyonlar›na Bölünmüfl Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

Bu bölümdeki mallar›n (I) say›l› listede de yer almas› halinde, (I)
say›l› listede belirlenen oranlar uygulan›r.

1- a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlar›nda yer alan
hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yaln›z tavflanlar,
geyikler, da¤ keçisi, keklik, devekuflu, b›ld›rc›n, çulluk, yabani
ördek ve kazlar, sülün, beç tavu¤u) hayvanlar,

B. Di¤er mal ve hizmetler

b) 2 no.lu fasl›nda yer alan mallar,

2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki s›¤›r ve
atlar›n, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzular›n (astragan veya
karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Mo¤olistan ve Tibet kuzular› hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi
ve o¤laklar›n (Yemen, Mo¤olistan ve Tibet keçi ve o¤laklar› hariç)
ham post ve derileri,

c) 3 no.lu fasl›nda yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer
alan süs bal›klar› hariç),
2- 4 no.lu fasl›nda yer alan mallar (0408.11.20.00.00,
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1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri,
natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapa¤›,

3- ‹plikler ve iplik imali için haz›rlanan her nevi filamentler, lifler,
vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan k›llar›ndan, ipekten,
sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elveriflli her nevi
maddelerden veya bunlar›n kar›fl›mlar›ndan elde edilenler.),
4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunlar›n
kar›fl›mlar›ndan örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten,
ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan
k›llar›yla, dokumaya elveriflli maddelerle veya bunlar›n kar›fl›mlar›
ile birlikte; el tezgahlar›nda veya di¤er flekillerde dokunsun
dokunmas›n, a¤art›lm›fl, boyanm›fl, bask›l› vb. flekillerde olsun
olmas›n), emdirilmifl, s›vanm›fl, kaplanm›fl veya lamine edilmifl
dokumaya elveriflli mensucat, dokunmam›fl mensucat, vatka,
keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve ifllemeler,
5- Yukar›daki 4 numaral› s›rada yaz›l› mensucat, vatka, keçe ve
dantela, kordela, kordon ve ifllemelerden mamul; iç ve d›fl giyim
eflyas› (flapka, kravat, kaflkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil),
havlu, bornoz, perde, çarflaf, yast›k, yorgan, battaniye, uyku
tulumu, her türlü k›l›f ve örtüler ile bunlar›n benzeri ev tekstil
ürünleri (tafl›tlarda kullan›lanlar dahil) (yataklar hariç),
6- (08.07.2008 tarih ve 2008/13902 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› de¤ifltirilen s›ra. Yürürlük: 20.07.2008)
a) ‹fllenmifl post, deri ve köseleler ile bunlar›n taklitleri ve
bunlardan mamul giyim eflyas› (flapka, kemer, kravat, eldiven ve
benzerleri dahil),
b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 Say›l› Kararnamenin eki
‹statistik Pozisyonlar›na Bölünmüfl Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
“4302.19.95.00.19 Di¤erleri” pozisyonunda yer alan eflyalardan
yaln›z s›¤›rlar›n (bufalo dahil) dabaklanm›fl ve aprelenmifl kürkleri,
7- Her nevi maddeden mamul ayakkab›, terlik, çizme ve benzerleri,

kapsam›nda verilen ö¤renci tafl›ma servis hizmetleri ile ''Özel
Ö¤renci Yurtlar› Yönetmeli¤i'' hükümlerine tabi yurtlarda verilen
hizmetler,
16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze girifl ücretleri,
17- ‹nsan g›das› olarak kullan›lan mamalar, insan ve hayvan sa¤l›¤›
için kullan›lan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan
kompenentleri ile kan ürünleri, afl›lar,
18- Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatland›r›lan veya ithaline izin
verilen befleri t›bbi ürünler,
19- (08.07.2008 tarih ve 2008/13902 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› de¤ifltirilen s›ra. Yürürlük: 20.07.2008) 18.12.2007 tarihli
ve 2007/13007 Say›l› Kararnamenin eki ‹statistik Pozisyonlar›na
Bölünmüfl Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14
pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullan›lan parazit
ve predatörler ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan zirai
mücadelede kullan›lmak üzere ruhsatland›r›lan bitki koruma
ürünleri,
20- Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatland›r›lan
veteriner ispençiyari ve t›bbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri
hariç),
21- ‹lgili Bakanl›klar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya
tüzel kifliler taraf›ndan yerine getirilen insan veya hayvan sa¤l›¤›na
yönelik koruyucu hekimlik, teflhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri (hayvan ›rk›n›n ›slah›na yönelik hizmetler dahil),
ambulans hizmetleri,
22- (08.07.2008 tarih ve 2008/13902 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› de¤ifltirilen s›ra. Yürürlük: 20.07.2008) 18.12.2007 tarihli
ve 2007/13007 Say›l› Kararnamenin eki ‹statistik Pozisyonlar›na
Bölünmüfl Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
9- Hal›lar ve di¤er dokumaya elveriflli maddelerden yer
kaplamalar›,
10- Fason olarak yap›lan tekstil ve konfeksiyon iflleri,
11- 3100 say›l› Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme
Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda Kanun
kapsam›na giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu ile
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inin 64. maddesine göre otobüs,
kamyon ve çekici türü tafl›tlarda bulundurulmas› ve kullan›lmas›
zorunlu olan tako¤raf cihaz› teslimleri,

2520.20.90.10.00
2520.20.90.90.11
2804.40.00.00.00
2844.40.20.00.11
2844.40.20.00.12
2844.40.20.00.13
2844.40.20.00.14
2844.40.20.00.19
2844.40.30.00.00
30.01

13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer
alan gazete ka¤›d› (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02
pozisyonunda yer alan bask› ve yaz› ka¤›tlar›n›n teslimi,
14- Kitap ve benzeri yay›nlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 Say›l› Kanun
hükümlerine göre pofletlenerek sat›lanlar›n tesliminde bu Karar›n
1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oran› uygulan›r.),
kurflun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul
defterleri, silgi, kalemt›rafl, cetvel, pergel, gönye, iletki,
15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 say›l› Özel Ö¤retim
Kurumlar› Kanunu, 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 say›l› Özel E¤itim Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname kapsam›nda verilen e¤itim ve
ö¤retim hizmetleri, ''Okul Servis Araçlar› Hizmet Yönetmeli¤i''
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30.05

Diflçilikte kullan›lan alç›lar
T›pta kullan›lan alç›lar
Oksijen
Radyoaktif iyot
Radyoaktif fosfor
Radyoaktif karbon
Radyoaktif kobalt
Di¤erleri
Suni radyoaktif izotoplar›n bileflikleri
(EURATOM)
Tedavide kullan›lan kurutulmufl guddeler ve
di¤er organlar (toz haline getirilmifl olsun
olmas›n); guddelerin veya di¤er organlar›n
veya bunlar›n salg›lar›n›n tedavide kullan›lan
hülasalar›; heparin ve tuzlar›; tedavide veya
korunmada kullan›lmak üzere haz›rlanm›fl
tarifenin baflka yerinde yer almayan veya
belirtilmeyen insan veya hayvan menfleli
di¤er maddeler
T›pta, cerrahide, diflçilikte veya veterinerlikte
kullan›lan eczac›l›k maddeleri emdirilmifl
veya kaplanm›fl veya perakende sat›lacak
flekilde haz›rlanm›fl veya ambalajlanm›fl
pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri
maddeler (sarg›lar, sparadralar, hardal
yak›lar› gibi)
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30.06

Bu fas›l›n 4 nolu notunda belirtilen eczac›l›k
eflyas› ve müstahzarlar›
33.06
A¤›z veya difl sa¤l›¤›n› korumaya mahsus
müstahzarlar (takma diflleri temizlemeye ve
onlar› a¤›zda sabit tutmaya mahsus pat ve
tozlar dâhil); difl aralar›n› temizlemekte
kullan›lan iplikler (difl iplikleri), bireysel
kullan›ma mahsus ambalajlarda perakende
sat›lacak hale getirilmifl
3307.90.00.90.11
Kontakt-lens veya suni göz solüsyonlar›
3407.00.00.10.00 Diflçilikte kullan›lan alç› esasl› di¤er
müstahzarlar
3407.00.00.90.11
Diflçi mumu
3407.00.00.90.13 Elastomer esasl› ölçü maddeleri (diflçilikte
kullan›lan)
3407.00.00.90.14 Çinko oksit-öjenol esasl› ölçü maddeleri
(diflçilikte kullan›lan)
3701.10.10.00.00
T›pta, diflçilikte veya veterinerlikte
kullan›lanlar
3701.20.00.90.12
Seluloitten veya di¤er plastik maddelerden
sa¤l›k ifllerinde kullan›lanlar
3821.00.00.00.00 Mikroorganizmalar›n (virüsler ve benzerleri),
bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin
gelifltirilmesine veya idamesine mahsus
müstahzar kültür ortamlar›
3822.00
Bir mesnet üzerinde bulunan
laboratuvarlarda veya teflhiste kullan›lan
reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmas›n
laboratuvarlarda veya teflhiste kullan›lan
müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06
pozisyonlar›nda yer alanlar hariç); standart
(referans) maddeleri
39. Fas›l
Plastikler ve mamulleri (Yaln›z idrar torbalar›,
kolostomi torbalar›, aseptik dolum torbalar›,
her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri
ve prezervatifler)
40. Fas›l
Kauçuk ve kauçuktan eflya (Yaln›z idrar
torbalar›, kolostomi torbalar›, aseptik dolum
torbalar›, her nevi eldivenler, her nevi kan
alma tüpleri ve prezervatifler)
7015.10.00.00.00 Numaral› gözlük camlar›
8419.20
T›bbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8421.29.00.00.11
Diyalizör
8509.80.00.00.19 Di¤erleri (Yaln›z elektrikli - pilli difl f›rçalar›)
90.11
Kombine haldeki optik mikroskoplar
(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya
mikroprojeksiyon mikroskoplar› dâhil)
(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.18
T›pta, cerrahide, diflçilikte ve veterinerlikte
kullan›lan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazlar›,
di¤er elektromedikal cihazlar ve göz testine
mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar
hariç)
90.19
Mekanoterapi cihazlar›; masaj cihazlar›;
psikotekni cihazlar›; ozonoterapi,
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs
veya di¤er terapik teneffüs cihazlar› (Aksam
ve parçalar hariç)
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9020.00

90.21

9022.12.00.00.00
9022.13.00.00.00
9022.14
9022.21
9027.80

9402.10.00.00.11
9402.90
9506.91.90.00.00
9603.21.00.00.00

Di¤er teneffüs cihazlar› ve gaz maskeleri
(Mekanik parçalar› ve de¤ifltirilebilen filtreleri
olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam,
parça ve aksesuarlar hariç)
Ortopedik cihazlar (Koltuk de¤nekleri,
cerrahi kuflaklar ve f›t›k ba¤lar› dahil);
cebireler, gudyerler ve k›r›klara mahsus di¤er
cihazlar; protez organlar; sa¤›rlar›n iflitmesini
kolaylaflt›rmaya mahsus cihazlar ve vücut
kusur veya noksanl›¤›n› gidermek amac›yla
üstte veya elde tafl›nan veya vücudun içine
yerlefltirilen di¤er cihazlar (Aksam, parça
ve aksesuarlar hariç)
Bilgisayarl› tomografi cihazlar›
Di¤erleri (diflçili¤e mahsus olanlar)
Di¤erleri (t›bbi, cerrahi veya veterinerlik
amaçl› kullan›mlar için)
T›bbi, cerrahi, diflçilik veya veterinerlik amaçl›
kullan›mlar için
Di¤er alet ve cihazlar (Yaln›z PCR cihaz›, kan
say›m, nefelometre vb. analiz ve ölçüm
cihazlar›, biokimya, idrar ve eliza cihazlar›)
Diflçi koltuklar›
Di¤erleri (Aksam ve parçalar hariç)
Di¤erleri (Yaln›z yürüteç bar› vb.)
Difl f›rçalar›

(20.09.2008 tarih ve 2008/14092 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile eklenen mallar: Yürürlük: 21.09.2008)
9001.30.00.00.00 Kontak lensler (Yaln›z görme kusurunun
giderilmesine mahsus olanlar)
9001.40
Camdan gözlük camlar›
(Yaln›z görme kusurunun giderilmesine
mahsus olanlar)
9001.50
Di¤er maddelerden gözlük camlar›
(Yaln›z görme kusurunun giderilmesine
mahsus olanlar)
90.03
Gözlüklere veya benzeri eflyaya ait
çerçeveler ve bunlar›n aksam ve parçalar›
(K›ymetli metallerden veya k›ymetli
metallerle kaplama metallerden olan gözlük
çerçeveleri ve gözlük benzeri eflyaya ait
çerçeveler ile bunlar›n aksam ve parçalar›
hariç)
9004.10.10.00.00 Optik tarzda ifllenmifl caml› olanlar
(Çerçevesi k›ymetli metallerden veya k›ymetli
metallerle kaplama metallerden olanlar
hariç)
9004.90
Di¤erleri (Çerçevesi k›ymetli metallerden
veya k›ymetli metallerle kaplama metallerden
olanlar hariç)
pozisyonlar›nda yer alan eflyalar›n teslimi ile bunlardan makine
ve cihaz niteli¤i tafl›yanlar›n kiralanmas› hizmetleri,
23- Küspe (20.09.2008 tarih ve 2008/14092 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük:
21.09.2008) (18.12.2007 tarihli ve 2007/13007 Say›l›
Kararnamenin eki ‹statistik Pozisyonlar›na Bölünmüfl Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan niflastac›l›k
art›klar› ve benzeri art›klar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda

yer alan birac›l›k ve dam›t›k içki sanayiinin posa ve art›klar› hariç),
tam ya¤l› soya (fullfat), kepek, razmol, bal›k unu, et unu, kemik
unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni
karma yemler, (kedi-köpek mamalar› hariç) saman, yem flalgam›,
hayvan pancar›, kök yemler, kuru ot, yonca, fi¤, korunga, has›l
ve slajl›k m›s›r, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri
hayvan yemleri (yeflil ve kuru kaba yemler ve bunlar›n pellet
fleklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir ba¤lay›c› kullan›larak
veya kullan›lmadan ifllem görmüfl olanlar› dahil),
24- Gazino, aç›k hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon,
taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak
üzere kahvehane, k›r kahvesi, çay bahçesi, çay oca¤›, k›raathane,
kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yeme¤i pakette
satan veya di¤er flekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta,
içkili lokanta, kebapç› ve benzeri yerlerde (14.07.2009 tarih ve
2009/15200 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile eklenen parantez
içi hüküm. Yürürlük: 15.07.2009) (birinci s›n›f lokanta ruhsat›
ya da iflletme belgesine sahip olan yerler ile üç y›ld›z ve üzeri
oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar
hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü
içeceklere isabet eden k›sm› hariç),
25- (05.02.2008 tarih ve 2008/13234 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile de¤iflen s›ra. Yürürlük: 09.02.2008) Otel, motel,
pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan
geceleme hizmeti (1618 Say›l› Kanun hükümlerine göre Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›ndan iflletme belgesi alm›fl seyahat acenteleri
taraf›ndan müflteriye aktar›lan geceleme hizmet tutar› ve bu
hizmete iliflkin arac›l›k bedellerine de konaklama tesislerinde
verilen geceleme hizmetlerinin ait oldu¤u oran uygulan›r.
Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara
verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen
ancak ayr›ca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede
ayr›ca fiyatland›r›lan hizmetler bu s›ra kapsam›nda yer
almamaktad›r. Ancak geceleme hizmeti kapsam›nda verilmesi
ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan di¤er hizmetler
bu s›ra kapsam›nda yer almakla birlikte bu flekilde belirlenen
geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere iliflkin yüklenilen
katma de¤er vergisi tutarlar›, hizmeti sunanlar taraf›ndan indirim
konusu yap›lamaz.),
26- Yafll›, sakat ve düflkünler için bak›m ve huzurevleri ile
yetimhanelerde verilen hizmetler,
27- Belediyeler veya bunlar›n iktisadi iflletmeleri taraf›ndan verilen
at›k su hizmetleri.
28- (05.02.2008 tarih ve 2008/13234 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile eklenen s›ra. Yürürlük: 09.02.2008) 18.12.2007 tarihli
2007/13007 Say›l› Kararnamenin eki ‹statistik Pozisyonlar›na
Bölünmüfl Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

8432.10
8432.21.00.00.00
8432.29

8432.30
8432.40
8433.20
8433.30
8433.40

8433.51.00.00.00
8433.52
8433.53
8433.59.11.00.00
8433.59.19.00.00
8433.59.30.00.11
8433.59.30.00.12
8433.59.30.00.13
8433.59.80.00.11
8433.59.80.00.12
8433.59.80.00.13
8433.59.80.00.19
8433.90

8434.10.00.00.00
8436.10.00.00.00
8436.80.91.00.00
8436.80.99.00.11
8436.80.99.00.12
8436.80.99.00.13
8510.20.00.00.12
8701.10.00.00.00
8701.90.11.00.00
8701.90.20.00.00
8701.90.25.00.00

8424.81

Tar›ma ve bahçecili¤e ait olanlar (s›v› veya
toz halindeki maddeleri püskürtmeye
da¤›tmaya veya pülverize etmeye mahsus
mekanik cihazlar)
8428.20.30.90.00 Di¤erleri (Tar›mda kullan›lmak üzere özel
olarak imal edilmifl pnömatik elevatörler ve
konveyörler)
8428.90.71.00.00 Zirai traktörlere tak›lmak üzere imal edilenler
(Tar›mda kullan›lmak üzere özel olarak imal
edilmifl yükleyiciler)
8428.90.95.90.11
Zirai traktörler için hidrolik kald›r›c›lar
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8701.90.31.00.00
8701.90.35.00.00
8701.90.39.00.00
8716.20.00.00.00

Pulluklar
Diskli t›rm›klar (diskorolar)
Di¤erleri: (T›rm›klar, skarifikatörler,
kültivatörler, zararl› otlar› ay›klayan
makineler, çapa makineleri)
Ekim ve dikim makineleri
Gübreleme makine ve cihazlar›
Çay›r biçme makineleri (traktörlere monte
edilen parmakl› biçme makineleri dahil)
Ot haz›rlama makine ve cihazlar›
Ot ve saman balyalama makine ve cihazlar›
(ot ve samanlar› toplay›p demet veya balya
yapmaya mahsus olanlar dahil)
Biçer döverler
Di¤er harman makine ve cihazlar›
Kök ve yumru sökme makineleri
Kendinden hareketli olanlar (silaj makinesi)
Di¤erleri (silaj makinesi)
Ortak makineleri (biçerler)
Biçer toplarlar
Biçer ba¤larlar
Pamuk hasat makinesi
M›s›r hasat makinesi
M›s›r toplama ve daneleme makineleri
Di¤erleri (di¤er hasat ve harman makine ve
cihazlar›)
Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki
makina ve cihazlara ait olanlar)
(2009/14812 BKK ile eklenen sat›r. Yürürlük
30.03.2009)
Süt sa¤ma makineleri
Hayvan yemleri haz›rlamaya mahsus makine
ve cihazlar
Otomatik yalaklar
Ar›c›l›¤a mahsus bal mumunu petek yapan
makine ve cihazlar
Ar›c›l›¤a mahsus di¤er makine ve cihazlar
Mekanik hayvan k›rkma makineleri (elle
çal›flanlar hariç)
Hayvan k›rkma makineleri
Motokültörler
Motor gücü 18 kW.› geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 18 kW.› geçen fakat 37kW.›
geçmeyen (traktörler)
Motor gücü 37 kW.› geçen fakat 59kW.›
geçmeyen (traktörler)
Motor gücü 59 kW.› geçen fakat 75kW.›
geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 75kW.› geçen fakat 90kW.›
geçmeyenler (traktörler)
Motor gücü 90kW.› geçenler (traktörler)
Tar›mda kullan›lmaya mahsus kendinden
yüklemeli veya boflaltmal› römork ve yan
römorklar

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralar›nda yer alan mallar.
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29- (31.03.2008 tarih ve 2008/13426 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile eklenen s›ra. Yürürlük: 07.04.2008) 18/12/2007 tarihli
ve 2007/13007 Say›l› Kararnamenin eki ‹statistik Pozisyonlar›na
Bölünmüfl Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece
dönebilen)
84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece
dönebilen makina ve cihazlar)
84.29.59.00.10.11
Beko loder
84.47
Örgü makinalar›, dikifl-trikotaj makinalar› ve
gipe edilmifl iplik, tül, dantela, iflleme, fleritçi
ve kaytanc› eflyas› veya file imaline mahsus
makina ve cihazlar ve püskül, ponpon
makina ve cihazlar›
84.52.10
Ev tipi dikifl makinalar›
84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (di¤er dikifl makinalar›)
84.52.29.00.00.00 Di¤erleri (di¤er dikifl makinalar›)
84.58
Metal ifllemeye mahsus torna tezgahlar›
(tornalama merkezleri dahil)
84.59
Metalleri talafl kald›rmak suretiyle delmeye,
raybalamaya, frezelemeye, difl açmaya veya
vida yuvas› açmaya mahsus tak›m tezgahlar›
(k›zakl› ifllem üniteleri dahil) [84.58
pozisyonundaki torna tezgahlan (tornalama
merkezleri dahil) hariç]
gümrük tarife istatistik pozisyon numaralar›nda yer alan mallar.
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14.14 Herbir ka¤›t için hesaplanacak azami damga
vergisi tutar›
Uyguland›¤› y›l
2008
2009
2010
2011

Azami damga vergisi
1.015.093,00 TL
1.136.904,10 TL
1.161.915,90 TL
1.251.383,40 TL

14.15 Damga vergisi oran ve tutarlar›na iliflkin tablo
(2011 y›l›)
I. Akitlerle ilgili ka¤›tlar
A. Belli paray› ihtiva eden ka¤›tlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
5. Fesihnameler (Belli paray› ihtiva eden bir ka¤›da taalluk edenler dahil)
6. (5766 Say›l› Kanun'un 10. maddesiyle de¤iflen bent. Yürürlük 06.06.2008) Karayollar› Trafik Kanunu uyar›nca
kay›t ve tescil edilmifl ‹kinci el araçlar›n sat›fl ve devrine iliflkin sözleflmeler
B. Belli paray› ihtiva etmeyen ka¤›tlar:
1. Tahkimnameler
2. Sulhnameler
3. Turizm iflletmeleri ile seyahat acentelerinin aralar›nda düzenledikleri kontenjan sözleflmeleri
(Belli paray› ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Dan›fltay'dan verilen mazbata, ilam ve
kararlarla hakem kararlar›
a) Belli paray› ihtiva edenler
b) Belli paray› ihtiva etmeyenler
2. (5766 Say›l› Kanun'un 10. maddesiyle de¤iflen bent. Yürürlük 06.06.2008) ‹hale kanunlar›na tabi olan veya
olmayan resmi daire ve kamu tüzel kiflili¤ini haiz kurumlar›n her türlü ihale kararlar›
III. Ticari ifllemlerde kullan›lan ka¤›tlar
1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
ac) ‹yda senedi
ad) Tafl›ma senedi
b) Konflimentolar
c) Deniz ödüncü senedi
d) ‹potekli borç senedi, irat senedi
2. Ticari belgeler
a) Menfle ve Mahreç flahadetnameleri
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve iflletme hesab› özetleri
ba) Bilançolar
bb) Gelir tablolar›
bc) ‹flletme hesab› özetleri
c) Barnameler
d) Tasdikli manifesto nüshalar›
e) Ordinolar
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlar›
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Binde 8,25
Binde 1,65
Binde 8,25
Binde 8,25
Binde 1,65
Binde 1,65
30,00 TL
30,00 TL
168,20 TL

Binde 8,25
30,00 TL
Binde 4,95

10,60 TL
6,30 TL
1,20 TL
0,55 TL
6,30 TL
Binde 8,25
Binde 8,25
10,60 TL
23,20 TL
11,30 TL
11,30 TL
1,20 TL
4,70 TL
0,55 TL
4,70 TL
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IV. Makbuzlar ve di¤er ka¤›tlar
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler taraf›ndan yap›lan mal ve hizmet al›mlar›na iliflkin ödemeler (avans olarak yap›lanlar dahil)
nedeniyle, kifliler taraf›ndan resmi dairelere verilen ve belli paray› ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile
bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesab›na, kifliler ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden ka¤›tlar
Binde 8,25
b) (5766 Say›l› Kanun'un 10. maddesiyle de¤iflen bent. Yürürlük 06.06.2008) Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›,
aidat, ihtisas zamm›, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harc›rah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun
hizmet karfl›l›¤› al›nan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paralar›n nakden
ödenmeyerek kifliler ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak cari hesaplara nakledildi¤i veya emir ve havalelerine tediye
olundu¤u takdirde nakli veya tediyeyi temin eden ka¤›tlar
Binde 6,6
c) Ödünç al›nan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
Binde 6,6
d) ‹cra dairelerince resmi daireler nam›na flah›slara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
Binde 6,6
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshas› vergiye tabidir):
a) Yabanc› memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste
beyannamelerde yaz›l› her gönderi maddesi için
0,55 TL
b) Vergi beyannameleri
ba) Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri
30,00 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
40,10 TL
bc) Katma de¤er vergisi beyannameleri
19,90 TL
bd) Muhtasar beyannameler
19,90 TL
be) Di¤er vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
19,90 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
40,10 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
14,80 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim bildirgeleri
14,80 TL
f) (5838 Say›l› Kanun'un 15. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen
muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
23,60 TL
3. Tabloda yaz›l› ka¤›tlardan asl› 1,00 Türk Liras›ndan fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanlar›n resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri
0,55 TL

14.16 Harç oran ve tutarlar›na iliflkin tablo (2011 y›l›)
(1) Say›l› Tarife
Yarg› harçlar›:
A) Mahkeme harçlar›:
Hukuk ve ticaret davalar›yla idari davalarda ihtilafs›z yarg› konular›nda ve icra tetkik mercilerinde
I. Baflvurma harc›:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir,
ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
2. Asliye Mahkemelerinde, ‹dare Mahkemelerinde
3. (5035 Say›l› Kanun'un 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004)
Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge ‹dare Mahkemeleri, Yarg›tay, Dan›fltay ve Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinde
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik karar› vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden
baflvurulmas› halinde bu harç al›nmaz.)
II. Celse harc›:
(Taraflar veya vekilleri taraf›ndan ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir de¤erle ilgili davalarda dava konusu miktardan (10,60 TL'den afla¤› olmamak üzere)
b) Belli bir de¤er bulunmayan davalarda
2. Asliye mahkemelerinde, idari yarg› mercilerinde (18,40 TL'den az olmamak üzere)
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8,60 TL
18,40 TL

28,20 TL

Binde 1,98
10,60 TL
Binde1,98

III. Karar ve ilam harc›:
1. Nispi harç:
a) Konusu belli bir de¤erle ilgili bulunan davalarda esas hakk›nda karar verilmesi halinde hüküm alt›na al›nan
anlaflmazl›k konusu de¤er üzerinden Bakanlar Kurulu, dava çeflitleri itibariyle birlikte veya ayr› ayr› olmak üzere
bu bentte yaz›l› nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanun'da yaz›l› nispete kadar ç›karmaya yetkilidir.
Binde 59,4
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar aras›nda sat›fl suretiyle fluyuun izalesine dair olan hükümler
(Gayrimenkulün sat›fl bedeli üzerinden)
Binde 9,9
c) Gayrimenkulün hissedarlar aras›nda taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul de¤eri üzerinden)
Binde 3,96
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)
Binde 9,9
e) (5035 Say›l› Kanun'un 34. maddesi ile de¤iflen bent.
Yürürlük:1.1.2004) Yukar›daki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge ‹dare Mahkemeleri, Dan›fltay,
Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi ve Yarg›tay'›n tasdik veya iflin esas›n› hüküm alt›na ald›¤› kararlar› için de aynen uygulan›r.
f) (5582 Say›l› Kanun'un 32. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük:6.3.2007) Konusu belli bir de¤erle ilgili bulunan
davalarda ve 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan
konut finansman›ndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›n›n rehinle temin edilmifl alacaklar›n›n
takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakk›nda karar verilmesi halinde hüküm alt›na al›nan
anlaflmazl›k konusu de¤er üzerinden) Bakanlar Kurulu, dava çeflitleri itibar›yla birlikte veya ayr› ayr› olmak üzere
bu alt bentte yaz›l› nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanun'da yaz›l› nispete kadar ç›karmaya yetkilidir.
Nispi harçlar 18,40 TL'den afla¤› olamaz.
Binde 59,4
2. Maktu harç:
a) 1. f›kra d›fl›nda kalan davalarla, taraf teflkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakk›ndaki kararlarla,
davan›n reddi karar› ve icra tetkik mercilerinin 1. f›kra d›fl›nda kalan kararlar›nda
18,40 TL
b) (5035 Say›l› Kanun'un 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004) (a) f›kras›nda yaz›l› davalarda esasa
taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yarg›tay, Dan›fltay ve Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi
kararlar›nda
38,20 TL
c) (5035 Say›l› Kanun'un 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri,
‹dare Mahkemeleri, Bölge ‹dare Mahkemeleri, Yarg›tay, Dan›fltay ve Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinin
icran›n tehiri kararlar›nda
30,30 TL
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlar›nda
30,30 TL
IV. Temyiz ve itiraz harçlar›
(5766 Say›l› Kanun'un 11. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük 06.06.2008)
a) Yarg›tay ve Dan›fltay'a yap›lacak temyiz baflvurular›nda
79,50 TL
b) Yürütmenin durdurulmas›na iliflkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge ‹dare Mahkemelerine
itirazen yap›lacak baflvurularda
53,00 TL
c) A¤›r Ceza Mahkemelerine itirazen yap›lacak baflvurularda
39,70 TL
V. Keflif harc› (Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen keflif yada tespit kararlar›n› yerine getirmek için)
(6009 Say›l› Kanun'un 20. maddesiyle eklenen f›kra. Yürürlük 01.08.2010)
129,20 TL
B) ‹cra ve iflas harçlar›:
I. ‹cra harçlar›:
1. ‹craya baflvurma harc›
18,40 TL
2. De¤eri belli olmayan icra takiplerinde, icran›n yerine getirilmesi harc›
18,40 TL
3. De¤eri belli olan icra takiplerinde tahsil harc›, de¤er üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebli¤i üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
Yüzde 3,96
b) Hacizden sonra ve sat›fltan önce ödenen paralardan
Yüzde 7,92
c) Haczedilen veya rehinli mallar›n sat›l›p paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan
Yüzde 9,9
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maafl, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin
haczi suretiyle tahsil olunan paralardan
Yüzde 3,96
e) Takip talebi bulunmayan alacakl›lara ‹cra ve ‹flas Kanunu'nun 125. maddesinin 3. f›kras› gere¤ince
ödenen paralardan
Yüzde 1,98
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) ‹cra emrinin tebli¤i üzerine tahliye olundu¤u takdirde
Yüzde 1,98
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle oldu¤u takdirde
Yüzde 3,96
g) Menkul tesliminde;
aa) ‹cra emrinin tebli¤i üzerine teslim halinde
Yüzde 1,98
bb) ‹cra marifetiyle teslim halinde
Yüzde 3,96
h) (5582 Say›l› Kanun'un 32. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük: 6.3.2007) 2499 say›l› Sermaye Piyasas›
Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan konut finansman›ndan kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›n›n rehinle temin edilmifl alacaklar›n›n takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçlar›
dörtte biri oran›nda uygulan›r.
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4. ‹dare harçlar›: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulmas› için)
12,80 TL
II. ‹flas harçlar›:
1. Maktu harç:
‹flas›n aç›lmas› veya konkordato iste¤i ve masaya kat›lma harc›
30,30 TL
2. Konunun de¤eri üzerinden harç:
a) ‹flasta paylafl›lan para üzerinden
Yüzde 3,96
b) Konkordatoda alacakl›lara verilmesi kararlaflt›r›lan para üzerinden
Binde 9,9
III. Haciz, teslim ve sat›fl harc› (Yukar›daki (I) ve (II) numaral› f›kralarda yer alan icra ve iflas ifllemlerinin daire
d›fl›nda memur eliyle yerine getirildi¤i her bir ifllem için)
(6009 Say›l› Kanun'un 20. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük 01.08.2010)
43,00 TL
C) Ticaret sicili harçlar›:
I. Kay›t ve tescil harçlar›: (Ticari iflletme rehni dahil)
1. Ticari iflletmenin ve ünvan›n›n tescil ve ilan›nda:
a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde
136,20 TL
b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde
390,40 TL
c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde
879,60 TL
2. Temsile yetkili k›l›nan kimselerin tescil ve ilan›nda (Her kifli için):
a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde
67,60 TL
b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde
96,80 TL
c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde
214,10 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmifl olan vakalardaki de¤iflikliklerin tescilinde: (Ticari iflletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç al›nmaz.)
a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde
67,60 TL
b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde
96,80 TL
c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde
214,10 TL
4. Kay›t silinmesinde: (Ticari iflletme rehni kayd›n›n silinmesi dahil)
a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde
26,40 TL
b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde
38,20 TL
c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde
67,60 TL
fiubelerin herbiri (Yabanc› müesseselerin Türkiye'deki flubeleri dahil) ayr›ca ayn› harca tabidir.
II. Kay›t ve belge suretleri ve tasdikname harçlar›:
1. Bir ticari iflletmeye ait sicil esas defterindeki kay›tlar›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n veya memurlukta saklanan
bütün belgelerin örne¤inin beher sayfas›ndan (Ticaret Sicili Tüzü¤ü Madde:11/1)
6,80 TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzü¤ü Madde: 11/2, 104, 105)
22,60 TL
D) Di¤er yarg› harçlar› (Müflterek k›s›m):
I. Suret harçlar›:
a) ‹lam›n her sayfas›n›n suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
1,20 TL
b) Mahkeme ve merci zab›tnameleri ve di¤er evrak›n beher sayfas›n›n suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
1,20 TL
c) Avukatlar›n tasdik etti¤i vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
2,90 TL
d) Sulh hakimi taraf›ndan tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
2,90 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden al›nacak suretlerden de ayn› harçlar al›n›r.
II. Muhafaza harçlar›:
Adliye veznelerine tevdi olunan k›ymetli eflyan›n kabul ve muhafazas› için, muhafaza olunan de¤er üzerinden:
a) Bir y›la kadar
Binde 9,9
b) Bir y›l› geçen her y›l ve kesirler için
Binde 4,95
III. Defter tutma harçlar›:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir ifllerinde 10,60 TL'den az olmamak üzere deftere kaydolunan de¤er üzerinden
Binde 3,96
b) Miras ifllerinde defter tutulmas›nda:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi has›l olmufl ise bu bakiye üzerinden
Binde 3,96
bb) Borç bakiyesi has›l olmufl veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eflit ise
28,20 TL
c) ‹flas dairesi taraf›ndan tutulacak defterlerden
28,20 TL
IV. Miras ifllerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, miras›n taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunlar›n konusunu teflkil eden de¤erler üzerinden
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç al›n›r.)
Binde 3,96
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V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanun'un 479. maddesine göre sulh hakimi taraf›ndan tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir mebla¤› ihtiva edenler
b) Belli bir mebla¤› ihtiva etmeyenler

Binde 0,99
38,20 TL

(2) Say›l› Tarife
Noter harçlar›
I. De¤er veya a¤›rl›k üzerinden al›nan nispi harçlar:
1. Muayyen bir mebla¤› ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve ka¤›tlardan beher imza için
Binde 0,99
Bütün imzalar için bu suretle al›nacak harc›n toplam miktar› 38,20 TL'den az, 19.565,00 TL'den çok olamaz.
2. Emanet harçlar›:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen de¤eri belli emanetlerden
Binde 1,98
Harç miktar› 2,90 TL'den az olamaz, harç y›ll›k olarak hesaplan›r. Bir y›ldan fazla olan her y›l için ilave olarak
yar› harç al›n›r. Y›l kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harc›:
Binde 3,96
Harç y›ll›k olarak hesaplan›r, bir y›ldan fazla olan her y›l için ilave olarak yar› harç al›n›r.
Y›l kesirleri tam itibar olunur.
Gayrimenkullerin de¤erleri belli de¤ilse de¤erler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konflimento yaz›lmas› harc›:
Konflimento yaz›lmas›nda eflyan›n her gayrisafi tonundan
0,343 TL
II. Maktu harçlar:
1. Belli mebla¤› ihtiva etmeyen ve al›nacak harç miktar› kanun ve tarifede ayr›ca gösterilmemifl olan senet,
mukavele ve ka¤›tlardaki imzalar›n beherinden
6,00 TL
2. Her nevi tebli¤ (6830 Say›l› Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yap›lacak tebli¤ler dahil)
ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebli¤ edilecek beher nüsha için
10,60 TL
3. Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için
5,00 TL
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için
7,90 TL
4. Defter tasdiki:
a) Aç›l›fl, ara ve kapan›fl tasdik ve flerhleri (Beher defter için):
aa) ‹flletme defteri ve di¤er her türlü defterler
14,80 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri
18,40 TL
cc) Bilanço esas›na göre tutulan defterler
18,40 TL
b) Aç›l›fl tasdiklerinde sayfalar›n mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
4,90 TL
100 sayfadan yukar› beher 50 sayfa ve fazlas› için
4,90 TL
(5035 Say›l› Kanun'un 35. maddesi ile eklenen bent. Yürürlük :1.1.2004) Ticaret sicili memurluklar›nca
yap›lacak defter tasdiki ifllemlerinden yukar›da belirtilen harçlar aynen al›n›r.
5. Suretler ve tercümeler:
a) ‹lgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yaz›l› ka¤›t ve kay›t suretlerinin ve
fotokopilerinin beher sayfas›ndan
1,20 TL
b) Tercüme suretleri ve yabanc› dille yaz›lm›fl ka¤›tlar›n suretleri ve tercümeleri beher sayfas›ndan (Fotokopiler dahil)
2,90 TL
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve de¤eri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her y›l için
(Y›l kesirleri tam say›l›r)
10,60 TL
7. Tespit ve tutanak harçlar›:
Mukavelename, senet veya yaz›l› ka¤›tlar›n veya bir fleyin veya bir yerin hal ve fleklinin ilgili flah›slar›n hüviyet ve
ifadelerinin tespiti
10,60 TL
8. Piyango, seçim ve toplant›larda haz›r bulunmaktan al›nacak harçlar:
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplant›lar›nda haz›r bulunarak düzenlenecek
tutanaklarda
194,70 TL
9. Düzeltme harc›:
Evvelki iflin mahiyet ve de¤eri de¤iflmemek flart›yla yap›lacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
2,30 TL
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10. Mukavele feshi harc›:
De¤eri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrar›n› tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
2,30 TL
11. Belli bir mebla¤› ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme ba¤l› tasarruf senet ve mukaveleleri,
ölünceye kadar bakma akdi, vak›f, aile vak›flar›, evlat edinme, kar›-koca haklar›n›n idaresi, babal›¤› tan›ma senetleri,
miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunlar›n feshi ve bunlar›n teferruat›na dair senet,
mukavele ve ka¤›tlar›n düzenlenmesinden ve noter taraf›ndan re'sen düzenlenecek tutanaklardan
38,20 TL
(3) Say›l› Tarife
Vergi yarg›s› harçlar›:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara ba¤l› zam ve cezalara iliflkin uyuflmazl›klardan dolay›
Vergi Mahkemelerinde, Bölge ‹dare Mahkemelerinde ve Dan›fltay'da aç›lan davalarda.
I. Baflvurma harc›:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge ‹dare Mahkemelerine baflvurma
18,40 TL
b) Dan›fltay'a baflvurma
38,20 TL
(5766 Say›l› Kanun'un 11/e maddesiyle eklenen f›kra.Yürürlük 06.06.2008)
c) Dan›fltay'a temyiz baflvurular›nda
79,50 TL
(5766 Say›l› Kanun'un 11/e maddesiyle eklenen f›kra.Yürürlük 06.06.2008)
d) Bölge ‹dare Mahkemesine itirazen yap›lan baflvurularda
53,00 TL
II. Nispi harçlar:
a) Vergi Mahkemesi ile Bölge ‹dare Mahkemesi kararlar›nda:
Tarhiyata ve ceza kesme ifllemlerine karfl› mükellefin dava açmas› üzerine Vergi Mahkemesinin nihai kararlar› ile
Bölge ‹dare Mahkemesi'nin kararlar›nda, karar alt›na al›nan uyuflmazl›k konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara ba¤l› zam ve cezalar›n toplam de¤er üzerinden 18,40 TL'den az olmamak üzere
Binde 3,96
b) Dan›fltay kararlar›nda:
Karar alt›na al›nan uyuflmazl›k konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara ba¤l› zam ve cezalar›n
toplam de¤eri üzerinden 38,20 TL'den az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
Binde 7,92
III. Maktu harç:
Yukar›daki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmam›fl olan tarhiyat veya ceza kesme ve di¤er ifllemlerle ilgili:
a) Vergi Mahkemesi ve Bölge ‹dare Mahkemesi kararlar›nda
18,40 TL
b) Dan›fltay kararlar›nda
38,20 TL
c) Bölge ‹dare Mahkemesi ve Dan›fltay'›n yürütmenin durdurulmas› kararlar›nda
38,20 TL
IV- Suret harçlar›:
Taraflar›n iste¤i üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfas›ndan (Fotokopiler dahil)
0,90 TL
(4) Say›l› Tarife
Tapu ve kadastro ifllemlerinden al›nacak harçlar:
I. Tapu ifllemleri:
1. Kay›t harici kalm›fl olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan de¤er üzerinden
2. Deniz, göl ve nehir k›y›lar›nda izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden
takdir edilecek de¤er üzerinden
(5831 Say›l› Kanun'un 6. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra. Yürürlük 27.01.2009)
3. a) Terekeye dahil tafl›nmaz mallar›n kanuni ve atanm›fl mirasç›lar aras›nda aynen veya ifrazen yap›lacak
taksiminde kay›tl› de¤er üzerinden
(5831 Say›l› Kanun'un 6. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra. Yürürlük 27.01.2009)
b) Tafl›nmaz mallar›n ve s›n›rl› ayni haklar›n, intikalinde al›nmamak kayd›yla, ba¤›fllanmas›ndan rücularda ve
vasiyetlerin infaz›nda veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisab›nda kay›tl› de¤er üzerinden
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni haklar›n ba¤›fllanmas›nda, kanuni mirasç›lar d›fl›nda intifa
hakk›ndan kuru mülkiyet sahibi lehine ivazs›z feragat edilmesinde ve süreli intifa haklar›nda süre dolarak
intifa hakk›n›n sona ermesinde kay›tl› de¤er üzerinden
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak
k›ymet veya bildirilen bedelden yüksek olan› üzerinden
6.a) ‹fraz veya taksim veya birlefltirme ifllemlerinde kay›tl› de¤erler üzerinden
(5831 Say›l› Kanun'un 6. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra.Yürürlük 27.01.2009)
b) ‹mar parselasyon planlar› uygulama sonucu fluyulanan parsellerin pay sahipleri aras›nda r›zaen veya hükmen
taksiminde kay›tl› de¤er üzerinden
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Binde 9,9
Binde 1386
Binde 19,8
Binde 9,9

Binde 59,4
Binde 59,4
Binde 9,9
Binde 9,9

c) Yukar›daki f›kralar d›fl›nda kalan ve müflterek mülkiyete konu olanlar›n r›zaen veya hükmen pay sahipleri
aras›nda aynen veya ifrazen taksiminde kay›tl› de¤er üzerinden
Binde 3,96
7. ‹potek tesisinde:
a) ‹potekte sa¤lanan borç miktar› üzerinden
Binde 3,96
b) ‹pote¤e dahil gayrimenkullerden birisinin ç›kar›larak baflkas›n›n ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktar›
üzerinden
Binde 3,96
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen de¤iflikliklerinde borç miktar› üzerinden
Binde 1,98
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanun'un 921. maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 say›l› Türk Medeni Kanunu'nun 1011. maddesi) gere¤ince
yap›lacak tescillerde kay›tl› de¤er üzerinden
Binde 1,98
9. Mal birli¤i ve mal ortakl›¤›n›n, mukaveleden mütevellit flüf'a, ifltira ve vefa haklar›n›n, aile yurtlar›n›n mutlak veya
nakil ile mükellef mirasç› nasb›n›n sicile flerhinden veya tescilinden kay›tl› de¤er üzerinden
Binde 5,94
10. Adi veya has›lat kira mukavelelerinin tapu siciline flerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak
kira toplam› ve mukavele mevcut de¤ilse veya mukavelede müddet belirtilmemiflse bir y›ll›k kira bedeli üzerinden
Binde 5,94
11. Teferruat›n tapu siciline kayd›nda beyan olunan de¤eri üzerinden
Binde 3,96
(5838 Say›l› Kanun'un 17. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra. Yürürlük 28.02.2009)
12. Sat›fl vaadi sözleflmeleri ile irtifak hakk› tesisi vaadi sözleflmelerinin tapu siciline flerhinde, sözleflmede yaz›l›
bedel üzerinden (Bu bedel, sözleflmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi de¤erinden az, emlak vergisi de¤erinin
iki kat›ndan çok olamaz) bedelsiz olanlar›nda emlak vergisi de¤eri üzerinden
Binde 5,94
(5838 Say›l› Kanun'un 17. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra. Yürürlük 28.02.2009)
13.a) Arsa ve arazi üzerine infla olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir ba¤›ms›z bölüm vesair tesis için)
118,40 TL
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilmifl bulunan sosyal mesken,
iflçi evleri ve bunlardan daha düflük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir ba¤›ms›z bölüm için)
59,20 TL
Tapu siciline tescil yap›lmamas› halinde de bu harc›n tahsili ayn› esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meflfu pay›n flüf'a hakk› sahibi taraf›ndan ilama müsteniden iktisab›nda, kay›tl› de¤er üzerinden
Binde 19,8
(5838 Say›l› Kanun'un 17. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra. Yürürlük 28.02.2009)
c) (a) f›kras› d›fl›nda kalan her nevi cins ve kay›t tashihinde (her bir ifllem için)
59,20 TL
14. Tapu harc› mevzuuna giren ifllemlerle ilgili tescil ve flerhlerin terkininden
12,80 TL
15. Yap› kooperatiflerinin ortaklar›na da¤›taca¤› gayrimenkullerin ortaklar ad›na tescilinde kay›tl› de¤er üzerinden
Binde 1,98
16. Gayrimenkullere ait haritalar›n kopyalar›n›n verilmesinde her parsele ait kopya için
26,40 TL
17. ‹lgililerin iste¤i üzerine gayrimenkullere ait verilecek kay›t örneklerinin her birisiyle ç›kar›lacak belge örneklerinin
beher sayfas›ndan (Fotokopiler dahil)
4,90 TL
18. Taksim hakk›n›n bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine ifllenmesinde gayrimenkulün
kay›tl› de¤eri üzerinden
Binde 9,9
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kay›tl› de¤er üzerinden
Binde 118,8
20.a) Gayrimenkullerin ivaz karfl›l›¤›nda veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine
göre devir ve iktisab›nda gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi
de¤eri üzerinden (Cebri icra ve fluyuun izalesi hallerinde sat›fl bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden)
devir eden ve devir alan için ayr› ayr›
Binde 16,5
Tapuda kayd› bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleflmeleri ile devrinde de bu f›kra hükümleri uygulan›r.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleflmeleri yap›lmadan önce, flekli ve muhtevas› Maliye Bakanl›¤›nca tespit edilecek
bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) Gayrimenkullerin, irtifak haklar›n›n ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye flirketlerine sermaye olarak
konulmas›nda ticaret mahkemesince tayin olunan de¤er üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir
hallerinde devir eden için
Binde 16,5
c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisab›nda tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden
(Bu bedel muayyen zamanlarda bir fley yapmak veya vermekten ibaret oldu¤u takdirde mükellefiyet bedeli beher
sene verilecek veya yap›lacak fleylerin 20 misline eflit say›l›r) devir alan için
Binde 16,5
d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil haklar›n tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden
(5615 Say›l› Kanun'un 16. maddesi ile de¤ifltirilen parantez içi hüküm. Yürürlük:4.4.2007)
(Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi de¤erinin yar›s›ndan az, iki kat›ndan çok
olamaz.) devir alan için
Binde 16,5
(5838 Say›l› Kanun'un 17. maddesiyle de¤ifltirilen f›kra. Yürürlük 28.02.2009)
e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakk› tesis ve devrinde (634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yap›lan kat irtifaklar›
hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak
vergisi de¤erinin iki kat›ndan çok olamaz) üzerinden devir alan için
Binde 16,5
f) ‹vaz karfl›l›¤›nda kuru mülkiyet iktisab›nda devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayr› ayr›
Binde 16,5
Yukar›daki (e) f›kras›nda yer alan intifa hakk› ile (f) f›kras›nda yer alan kuru mülkiyetin de¤erleri bu Kanun'un
64. maddesinin son f›kras›na göre hesaplanan miktarlardan düflük olamaz.
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II. Kadastro ve tapulama ifllemleri:
Kadastro ve tapulama ifllemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen baz› gayrimenkullerde kay›tl› de¤er üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi ad›na kay›tl› olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte haz›r
bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmas›nda veya tapulanmas›nda,
Binde 5,94
b) Tapuda murisi veya kendisi ad›na kay›tl› olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte haz›r bulunmayanlara
ait gayrimenkullerin kadastrolanmas› veya tapulanmas›nda,
Binde 9,9
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi ad›na kadastrolanmas› veya tapulanmas›nda, beyanname verenler ile tespitte haz›r
bulunanlardan,
Binde 7,92
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi ad›na kadastrolanmas› veya tapulanmas›nda, beyanname vermeyenler ile tespitte haz›r
bulunmayanlardan,
Binde 11,88
(Yukar›daki f›kralar gere¤ince ödenecek harç miktar› her parsel için 10,60 TL'den afla¤› olamaz.)
Tapu ve kadastro ifllemlerinde de nispi harçlar›n en az miktar› 10,60 TL'dir.
Kadastro ifllemlerinin yenilenmesinden harç al›nmaz.
(5) Say›l› Tarife
Konsolosluk harçlar› :
I. De¤er üzerinden al›nacak harçlar :
1. Tereke ifllerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
Binde 19,8
b) Tereke, mahallin memurlar› taraf›ndan tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olundu¤u takdirde konsoloslukca
yap›lan murakabeden
Binde 9,9
2. Sulhnameler: (Kararda yaz›l› de¤er üzerinden):
a) 0,05 TL'ye kadar olan k›sm›ndan (0,05 TL dahil)
Binde 39,6
b) 0,05 TL'den sonra gelen k›sm›ndan ilaveten
Binde 9,9
3. K›ymetli eflyan›n tesliminde:
Yurt d›fl›nda konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten b›rak›lan k›ymetli eflyan›n ilgililere tesliminde
Binde 5,94
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
Binde 1,98
II. Gemicilik ifllerinde ton üzerinden al›nacak harçlar:
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak flahadetnameleri:
Beher rüsum tonilatosundan
0,663 TL
2. Ticaret eflyas› manifestolar›n›n tasdikinde eflyan›n beher gayrisafi tonundan
0,343 TL
3. S›hhiye patentas› verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,343 TL
III. Maktu harçlar:
1. Gemi jurnalinin tasdiki:
a) Jurnalin tasdiki
57,70 TL
b) Jurnala sayfa ilavesi
22,60 TL
2. Vizeye tabi olan yabanc› hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
233,90 TL
3. ‹mza ve mühür tasdiki:
a) Bulunulan yabanc› memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabanc› makamlar taraf›ndan verilip
Türk makamlar›na veya Türk makamlar› taraf›ndan verilip bulunulan yabanc› memleketteki yerli ve yabanc› makamlara
ibraz edilecek olan yaz›l› ka¤›t ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne
flamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
22,60 TL
b) ‹mza ve mühürlerin metne flamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
45,80 TL
4. Yabanc› memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar taraf›ndan tanzim olunan yaz›, ka¤›t ve suretlerin
o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun oldu¤unun tasdiki (Fotokopiler dahil)
22,60 TL
5. ‹dari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve flerhler:
a) Birinci sayfa için
22,60 TL
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
10,60 TL
6. Gerçek ve tüzel kiflilerin iste¤i üzerine:
a) Türk Kanunlar›n›n bir veya birkaç maddesinin ayn›n›n verilmesi (Beher sayfa için)
38,20 TL
b) Bunlar›n tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)
77,50 TL
7. Terekenin mühürlenmesi
57,70 TL
8. Bilirkifli tayini ve bilirkifli raporlar›n›n tasdiki
34,30 TL
9. Bu tarife ile noter harçlar›na ait (2) say›l› tarifede zikredilmeyen hukuk ifllerine ait di¤er yaz›l› ka¤›tlar ve kararlar
22,60 TL
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10. Bu tarifede say›lan yaz›l› ka¤›t ve ifllemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icras›ndan as›l harca
ilave olarak

57,70 TL

(6) Say›l› Tarife
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar› ve yabanc›lara verilecek çal›flma izin belgesi harçlar›:
I. Pasaport harçlar›: (2010/512 say›l› BKK ile belirlenen tutarlar. Yürürlük: 20.06.2010)
1. Umuma mahsus münferit ve müflterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar
70,00 TL
1 y›l için olanlar
102,30 TL
2 y›l için olanlar
166,90 TL
3 y›l için olanlar
236,90 TL
3 y›ldan fazla süreli olanlar
333,80 TL
Umuma mahsus münferit ve müflterek pasaportlarda pasaportta kay›tl› her kifli için ayr› ayr› harç al›n›r.
Refakatte kay›tl› 7 yafl›ndan küçük çocuklardan harç al›nmaz. Süre uzat›mlar› da ayn› miktarda harca tabidir.
2. 5682 say›l› Pasaport Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan yabanc›lara mahsus damgal› pasaportlardan da
1 numaral› f›kradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müflterek pasaportlardan al›nan harçlar aynen al›n›r.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportlar›n konsolosluklarca süre uzat›m›, bu pasaportlar›n sürelerinin bitimi
tarihinden itibaren ceza al›nmaks›z›n yap›l›r.
II. Vize müracaat ve vize harçlar›:
1. Girifl vizeleri:
a) Tek girifl
233,40 TL
b) Müteaddit girifl
781,50 TL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit
233,40 TL
b) Çift transit
468,20 TL
(Müflterek pasaportlarda her flah›s için 1 ve 2. f›kralarda gösterilen harçlar aynen al›n›r.)
Hangi ülke vatandafllar›ndan vize müracaat harc›, hangi ülke vatandafllar›ndan vize harc› al›nmas› gerekti¤i ile
harç tutarlar›n›n tespitine, mütekabiliyet esas› göz önünde tutularak D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilidir.
3. Yabanc›lar›n Türkiye'den ç›k›fllar›nda istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüfl vizeleri
390,00 TL
III. Yabanc›lara verilecek ikamet tezkeresi ve D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar›:
1. ‹kamet tezkeresi
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere bafl›na 16,50 TL'den az, 83,80 TL'den çok olamaz.)
8,90 TL
1 aydan sonraki her ay için
55,70 TL
‹lk aydan sonraki aylara ait harc›n hesab›nda ay kesirleri tam ay olarak dikkate al›n›r.
(4731 Say›l› Kanun'un 6. maddesiyle eklenen cümleler. Yürürlük: 30.12.2001) (‹kamet tezkeresinin al›nmamas›
veya süresinin uzat›lmamas›, afl›lan sürenin kapsad›¤› tarife itibar›yla hesaplanacak harc›n tahsilini engellemez.
Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaks›z›n bir kat fazlas› ile tahsil edilir.)
(4761 Say›l› Kanun'un 7. maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 22.06.2002) ‹kamet tezkeresi harçlar›n›n tespitine,
mütekabiliyet esas› göz önünde tutularak, Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
2. D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar›
135,70 TL
IV. Yabanc›lara verilecek çal›flma izin belgeleri:
1. Süreli Çal›flma ‹zin Belgesi:
a) 1 y›la kadar (1 y›l dahil)
119,70 TL
b) 3 y›la kadar (3 y›l dahil)
360,20 TL
Süre uzat›mlar› da ayn› miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çal›flma ‹zin Belgesi
600,80 TL
3. Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zin Belgesi
1.202,40 TL
Çal›flma izin belgesi harçlar›n›n tespitine, karfl›l›kl›l›k ilkesi esas› göz önünde tutularak D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilidir.

Vergi rehberi 2011

123

(7) Say›l› Tarife
Gemi ve liman harçlar›
I. Gemi sicil ifllemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
(116,30 TL'den az 7.825,60 TL'den çok olamaz.)
0,142 TL
2. Gemi siciline kay›tl› gemilerin ivaz karfl›l›¤›nda temlikinde veya muvazaa yoluyla yap›lan tescillerin
düzeltilmesinde sat›fl veya muvazaa belgelerinde yaz›l› bedel üzerinden (Belge mevcut olmamas› veya belgede
bedeli yaz›l› bulunmamas› veya rayiç bedelden küçük olmas› hallerinde emsal bedeli üzerinden harç al›n›r.
Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman afl›m› tescilleri de bu esasa tabidir.)
Binde 19,8
3. Sicilde kay›tl› gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
Binde 4,95
4. Gemi sicilinde kay›tl› gemiler üzerine ivaz karfl›l›¤›nda mukavele ile intifa hakk› tesisinde, bedeli üzerinden
Binde 4,95
5. Gemi siciline kay›tl› gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sa¤lanan borç miktar› üzerinden
Onbinde 9,9
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline flerhinde mukavelede flart koflulan kira bedeli toplam› üzerinden
Onbinde 9,9
7. Harç mevzuuna giren ifllemlerin terkininden (Tescilinde al›nan harç miktar›n› aflamaz)
10,60 TL
8. Gemi sicilinde yap›lan kay›t düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
(10,60 TL'den az 194,80 TL'den çok olamaz.)
0,142 TL
9. ‹stek üzerine verilen ve gemi siciline at›f yap›lm›fl olan belge suretleri
ile sicil kay›t suretlerinden (Fotokopiler dahil)
4,90 TL
II. Liman ifllemleri:
1. Denize elverifllilik belgesi:
En az 38,20 TL maktu harca ilave olunarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
‹lk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,236 TL
500 tonilatodan yukar› beher rüsum tonilatosundan Harç tutar› 1.173,10 TL'den çok olamaz.)
0,118 TL
2. Ölçme Belgesi:
En az 77,50 TL maktu harca ilave olarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
‹lk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,580 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,580 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,438 TL
3.000 tonilatosundan yukar›s› için beher rüsum tonilatodan (Harç tutar› 3.129,70 TL'den çok olamaz)
0,236 TL
3. Yola elverifllilik belgesi:
Afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
22,60 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
38,20 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
77,50 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukar› gemilerden
96,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaft›r.
4. Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca verilen bayrak flahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
(57,70 TL'den az, 1.956,00 TL'den çok olamaz)
0,438 TL
5. Gemi jurnallar›n›n liman idarelerinde tasdiki
8,60 TL
6. Yeterlik belgesi harçlar›
a) Uzakyol Kaptan›, Uzakyol Baflmakinist/Baflmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol ‹kinci Mühendisi/Makinisti,
Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman K›lavuz Kaptan›, ‹stanbul Bo¤az› K›lavuz
Kaptan› ve Çanakkale Bo¤az› K›lavuz Kaptan›
57,70 TL
b) Kaptan, Baflmakinist ve Deniz K›lavuz Kaptan›
38,20 TL
c)Birinci Zabit, ‹kinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptan›, Bal›kadam,
1. S›n›f Dalg›ç, 2. S›n›f Dalg›ç, Bal›kadam Gaz Kar›fl›m ve Aç›k Deniz Bal›kç› Gemisi Kaptan›
22,60 TL
d) S›n›rl› Kaptan, S›n›rl› Baflmakinist, S›n›rl› Vardiya Zabiti, S›n›rl› Makina Zabiti, Amatör Denizci ve
Bal›kç› Gemisi Kaptan›
16,50 TL
7. Türk denizci kütü¤üne kay›t suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 Say›l› Kanun'un 38. maddesi ile de¤iflen
f›kra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadam› Cüzdan›, Gemiadamlar›n›n E¤itim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlar› Hakk›nda
Uluslararas› Sözleflme Kapsam›nda Verilen E¤itim Sertifikalar› ve K›sa Mesafe Telsiz Belgeleri
10,60 TL
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8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve infla emniyet belgesi, uluslararas› yükleme s›n›r› belgesi,
yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayr› ayr› olmak üzere)
En az 18,40 TL maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan.
Her belgenin harç tutar› 194,80 TL'den çok olamaz.
b) Muafiyet belgesi
(Yukar›daki bölümde yaz›l› belgelerin konsolosluklarca yap›lacak temdidi iflleminden de ayn› miktarda harç al›n›r.)
9. Özel yat kay›t belgesi: (5281 Say›l› Kanun'un 10. maddesi ile eklenen f›kra Yürürlük:1.1.2005)
En az 38,20 Türk Liras› maktu harca ilave olunarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
‹lk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
500 tonilatodan yukar› beher rüsum tonilatosundan (Harç tutar› 1.173,10 TL'den çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi:
(5281 Say›l› Kanun'un 10. maddesi ile eklenen f›kra Yürürlük:1.1.2005)
Afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
3.000 rüsum tonilatodan yukar› gemilerden
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaft›r.

0,035 TL
38,20 TL

0,438 TL
0,236 TL
0,118 TL

8,10 TL
16,50 TL
33,40 TL
67,10 TL
83,80 TL

(8) Say›l› Tarife
‹mtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlar›
I. ‹malat ruhsatlar›:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
T›bbi ve ispençiyari müstahzarlar›n ticarete ç›kar›lmas› için Sa¤l›k Bakanl›¤›nca verilecek ruhsatnameler:
a) Memleket d›fl›nda imal olunup ithal edilenler
b) Memleket içinde imal olunanlar
c) Ruhsatname verilmeden önce yap›lacak tahlillerden al›nacak gider karfl›l›¤›:
- Hariçten ithal edilenler
- Memleket içinde imal olunanlardan
2. Patent ve faydal› modeller:
(5228 Say›l› Kanun'un 37. maddesi ile de¤iflen bent.Yürürlük:31.7.2004)
a) Baflvuru harc›
b) Patent/faydal› model baflvurular›nda rüçhan hakk› talepleri
(Her bir rüçhan baflvurusu ayr› harca tabidir.)
c) Patent ve faydal› model belge düzenleme harc›
d) Ek patent belgesi düzenleme harc›
e) Enstitüce onayl› patent ve faydal› model belgesi suret harc›
f) S›nai mülkiyet koruma harc› (‹kinci y›ldan sonra geçerlilik süresince her y›l tahsil edilir.)
g) Patent/faydal› model baflvurular› ve patent/faydal› model belgeleri üzerinden tasarruf ifllemleri;
- Devir
- Veraset
- Lisans
- Rehin
- Mevki fiil
h) Rüçhan belgesi düzenleme harc›
3. Endüstriyel tasar›mlar:
a) Tekli tasar›m baflvuru harc›
b) Çoklu tasar›m (5'e kadar) baflvuru harc›
c) 6 ve fazlas› her bir tasar›m için baflvuru harc›
d) Tasar›m tescil harc›
e) Yenileme harc› (her bir yenilemede)
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781,70 TL
390,40 TL
390,40 TL
194,80 TL

13,20 TL
13,20 TL
65,80 TL
65,80 TL
65,80 TL
65,80 TL
65,80 TL
65,80 TL
75,40 TL
65,80 TL
65,80 TL
75,40 TL
20,50 TL
54,20 TL
11,30 TL
21,70 TL
129,30 TL
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f) Süre uzat›m› ile yenileme (6'flar ayl›k her bir süre uzat›m› ile yenileme)
194,60 TL
g) Devir flerhi tescil
65,80 TL
h) Lisans ifllemi kay›t harc›
129,30 TL
›) Veraset ve intikal ifllemi harc›
37,40 TL
i) Birleflme kay›t harc›
96,80 TL
j) Rüçhan hakk› kay›t harc›
75,40 TL
k) Enstitüce onayl› tasar›m tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi
21,70 TL
l) Menflei memleket belgelerinden
75,40 TL
m) Endüstriyel tasar›m erken inceleme harc›
467,70 TL
4. Markalar:
a) Marka baflvuru harc› (‹lk üç s›n›f için)
54,20 TL
b) Marka baflvuru harc› (ilk üç s›n›ftan sonraki her s›n›f için ek olarak)
54,20 TL
c) Marka yenileme harc›
140,80 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harc›
187,70 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harc›
114,10 TL
f) Marka devir ifllemi kay›t harc›
104,60 TL
g) Lisans kay›t ve yenileme harc›
187,70 TL
h) Veraset ve intikal ifllemi kay›t harc›
69,00 TL
›) Rehine ifllemi kay›t harc›
108,40 TL
i) Rüçhan hakk› kay›t harc›
75,40 TL
j) Enstitüce onayl› marka sureti ve sicil sureti düzenleme harc›
54,20 TL
k) Öncelikli baflvuru harc›
875,80 TL
l) Uluslararas› baflvuru harc›
54,20 TL
5. Co¤rafi iflaretler
a) Baflvuru harc›
13,20 TL
b) Co¤rafi iflaret tescil belgesi ve sicil kay›t harc›
13,20 TL
c) Enstitüce onayl› co¤rafi iflaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harc›
13,20 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kay›t harc›
187,70 TL
b) Sicil yenileme harc›
187,70 TL
c) Marka ve patent vekilli¤i belge harc›
187,70 TL
II. ‹hracatç› ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler:
(4369 Say›l› Kanun'un 82. maddesiyle kald›r›lm›flt›r.)
III. Maden arama ruhsatnameleri, iflletme ruhsatnameleri, iflletme imtiyazlar›:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden
233,90 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her y›l için)
586,10 TL
3. Öniflletme ruhsatnameleri (Her y›l için)
2.053,40 TL
4. Maden iflletme ruhsatnameleri (Her y›l için)
a) 10 y›la kadar olan (10 dahil) iflletme ruhsatnameleri
3.521,10 TL
b) 15 y›la kadar olan (15 dahil) iflletme ruhsatnameleri
4.107,70 TL
c) 40 y›la kadar olan (40 dahil) iflletme ruhsatnameleri
5.868,80 TL
d) 60 y›la kadar olan (60 dahil) iflletme ruhsatnameleri
8.921,50 TL
5. Mülga 6309 Say›l› Kanun'a göre verilen (60-99) y›ll›k iflletme imtiyazlar›
(Her y›l için)
11.738,80 TL
6. Tafloca¤› Nizamnamesi gere¤ince verilecek ruhsatnameler (Her y›l için)
390,40 TL
7. Arama, öniflletme ve iflletme ruhsatnameli sahalarla iflletme imtiyazl› sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden 292,70 TL
8. ‹flletme ruhsat hakk›, birlefltirme, uzatma, küçültme, alan de¤ifltirilmesi ve tafloca¤› maddelerinin
Maden Kanunu kapsam›na al›nmas› taleplerinden
1.466,40 TL
Maden arama ruhsatnamesi, öniflletme ruhsatnamesi, iflletme ruhsat hakk›, iflletme ruhsatnamesi, iflletme imtiyaz› ve tafloca¤›
maddelerinin Maden Kanunu kapsam›na al›nmas› taleplerinin devir ve intikalleri s›ras›nda, bu haklar›n verilmesi s›ras›ndaki harçlar
yeniden al›n›r.
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IV. Petrol ifllemleri:
1. Sicil ifllemleri:
a) Arama ve iflletme ruhsatnameleri, kullanma hakk› ve belge istihsali taleplerinin tescilinden
292,70 TL
b) Arama ve iflletme ruhsatnameleri, kullanma hakk› ve belgelerin tescilinden
351,10 TL
c) Arama ve iflletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yap›lan de¤iflikliklerin tescilinden
175,30 TL
d) Arama ve iflletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunlar›n sahiplerine verdi¤i haklardan
muayyen bir k›sm›nda, di¤er bir hükmi flahsa muvakkaten kullanma hakk› tan›nmas›n›n tescilinden
292,70 TL
e) Di¤er hususlar›n tescilinden
116,40 TL
2. Ruhsatlar:
a) Müsaade vesikalar›
781,70 TL
b) Arama ruhsatnameleri
1.173,10 TL
c) ‹flletme ruhsatnameleri
9.782,20 TL
d) Belgeler
1.173,10 TL
Arama ve iflletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden ayn› miktarda harç al›n›r.
3. Tarifelerin tasdiki
194,80 TL
V. Sat›fl ruhsatnameleri:
1. (5035 Say›l› Kanun'un 49/5 maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yürürlük:31.12.2003)
2. (5035 Say›l› Kanun'un 49/5 maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yürürlük:31.12.2003)
3. Pul ve k›ymetli ka¤›tlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her y›l için, son nüfus say›m›na göre):
Nüfusu 10.000'den afla¤› yerlerde
14,80 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde
38,20 TL
Nüfusu 50.000'den yukar› olan yerlerde
77,50 TL
4. T›bbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden al›nacak ruhsat harçlar›:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat ifllerinde kullan›lan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan sat›fl›na
mahsus ticarethaneleri açmak için Sa¤l›k Bakanl›¤›nca verilecek ruhsatnameler
(Son nüfus say›m›na göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde
390,40 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 aras›nda olan mahallerde
781,70 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 aras›nda olan mahallerde
1.173,10 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 aras›nda olan mahallerde
1.956,00 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukar› olan mahallerde
3.912,30 TL
VI. Meslek erbab›na verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden al›nacak harçlar:
1. Eczane açanlardan al›nacak ruhsat harçlar›:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler
(Son nüfus say›m›na göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için
38,20 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 aras›nda olan mahaller için
77,50 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 aras›nda olan mahaller için
194,80 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 aras›nda olan mahaller için
312,30 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 aras›nda olan mahaller için
468,80 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 aras›nda olan mahaller için
625,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 aras›nda olan mahaller için
781,70 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukar› olan mahaller için
1.173,10 TL
2. Mimarl›k ve mühendislik ruhsatnameleri:
a) Programlar›n›n Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar e¤itim müesseseleri programlar›na muadil oldu¤u kabul
edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar e¤itim müessesesinden diploma alm›fl olanlara usulüne
göre verilecek ruhsatnameler
390,40 TL
b) Programlar›n›n Türk Teknik Okulu mühendis k›sm› programlar›na muadil oldu¤u kabul olunan bir ecnebi mühendis
eya mimar e¤itim müessesesinden diploma alm›fl olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler
233,90 TL
3. Mütehass›s tabiplik vesikalar›:
a) Türkiye'de ihtisas yapm›fl olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalar›
390,40 TL
b) Yabanc› memleketlerde ihtisas yapm›fl olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalar›
390,40 TL
c) Yabanc› memleketlerin t›p fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutlar› dahilinde
tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalar›
390,40 TL
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4. Mütehass›s kimyagerlik vesikalar›:
a) Türkiye'de ihtisas yapm›fl olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalar›
390,40 TL
b) Yabanc› memleketlerde ihtisas yapm›fl olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalar›
390,40 TL
c) Yabanc› memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icray› sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikalar›
390,40 TL
5. Diflçilere ait mezuniyet vesikalar›:
Yabanc› memleketler diflçi mektep veya fakültelerinden mezun olan difl tabiplerine Türkiye'de icray› sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikalar›
390,40 TL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikalar›:
Yabanc› memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icray› sanat etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikalar›
155,60 TL
7. Ebe, hemflire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemflire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler
116,40 TL
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaas› hemflire, ebe, sa¤l›k memuru ve laborantlara
Türkiye'de icray› sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler
116,40 TL
c) Sa¤l›k okullar›ndan ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek flahadetnameler
116,40 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: Hususi Kanunu'na göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri
586,10 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri
20 yatakl›ya kadar olanlar
781,50 TL
20-50 yatakl›ya kadar olanlar
1.173,10 TL
50-100 yatakl›ya kadar olanlar
1.956,00 TL
100 yatak veya daha yukar› olanlar
3.129,70 TL
(Son nüfus say›m›na göre nüfusu 200.000 den afla¤› bulunan mahallerde aç›lacak hastanelerden bu harçlar›n dörtte biri al›n›r.)
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teflhis ve tedavi ve di¤er fizyoterapi
müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler
781,70 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve g›dai taharriyat ve tahliller yap›lan ve misli teamüller aran›lan
umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlar› açmak için verilecek ruhsatnameler
390,40 TL
11. Avukatl›k ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatl›k ruhsatnameleri
390,40 TL
12. (4008 Say›l› Kanun'un 39. maddesi ile kald›r›lm›flt›r.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a) Eski eser araflt›rmalar› için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher y›l için)
77,50 TL
b) Eski eser araflt›rmalar› için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)
38,20 TL
c) Define araflt›rmalar› için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)
194,80 TL
14. Gümrük müflavirlerine verilecek izin belgeleri:
Gümrük müflavirli¤i izin belgesi
1.564,70 TL
Gümrük müflavir yard›mc›s› izin belgesi
781,70 TL
15. Avc›l›k belgesi
Hususi Kanunu gere¤ince verilecek avc›l›k belgeleri (Her y›l için)
a) Avc› derneklerine dahil olanlardan
102,50 TL
b) Avc› derneklerine dahil olmayanlardan
112,00 TL
16. Silah tafl›ma ve bulundurma vesikalar›:
a) Resmi makamlar taraf›ndan gerçek kiflilere verilecek silah tafl›ma müsaade vesikalar› (Her y›l için)
467,70 TL
b) Bulundurma vesikalar›
748,30 TL
c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
18,30 TL
17. (4008 Say›l› Kanun'un 39. maddesi ile kald›r›lm›flt›r.)
18. Özel okul ve özel dersane iflletme ruhsatnameleri:
a) ‹lkö¤retim seviyesindeki özel okullardan (Her y›l için)
781,70 TL
b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her y›l için)
1.564,70 TL
c) Özel dersanelerden (Her y›l için)
1.564,70 TL
d) Karayollar› Trafik Kanunu'nun 123. maddesine göre özel kifli ve kurulufllara sürücü kurslar› açmak için ilgili
Bakanl›kça verilecek okul açma belgelerinden (Her y›l için),
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Son nüfus say›m›na göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan flehirlerde
528,90 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan flehirlerde
1.058,20 TL
Nüfusu 500.000'den yukar› olan flehirlerde
1.587,30 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel e¤itime yararl› oldu¤u Milli E¤itim Bakanl›¤›nca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin karar› ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n onay› üzerine
a) Dördüncü s›n›f turizm müessesesi kurulufl belgesinden
116,40 TL
b) Üçüncü s›n›f turizm müessesesi kurulufl belgesinden
194,80 TL
c) ‹kinci s›n›f turizm müessesesi kurulufl belgesinden
233,90 TL
d) Birinci s›n›f turizm müessesesi kurulufl belgesinden
312,30 TL
e) Lüks s›n›f turizm müessesesi kurulufl belgesinden
468,80 TL
f) Dördüncü s›n›f turizm müessesesi iflletme belgesinden
116,40 TL
g) Üçüncü s›n›f turizm müessesesi iflletme belgesinden
194,80 TL
h) ‹kinci s›n›f turizm müessesesi iflletme belgesinden
233,90 TL
i) Birinci s›n›f turizm müessesesi iflletme belgesinden
312,30 TL
j) Lüks s›n›f turizm müessesesi iflletme belgesinden
468,80 TL
turistik müessese harc› al›n›r.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yaz›l› de¤er üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) Ancak,
bu miktar 7.825,60 TL'den fazla olamaz.
Binde 0,198
VII. Okul diplomalar›:
1. (4369 Say›l› Kanun'un 82. maddesiyle kald›r›lm›flt›r.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun
olacaklara verilecek diplomalar
4,90 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya ayn› derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden
mezun olacaklara verilecek diplomalar
7,90 TL
VIII. Telsiz harçlar›:
(3293 Say›l› Kanun'un 7. maddesi ile kald›r›lm›flt›r.)
IX. Kapal› devre televizyon ruhsat harçlar›:
Kapal› devre televizyon sistemi kurulmas› ve iflletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu taraf›ndan
verilecek izin belgelerinden (Her y›l için)
a) 3-15 TV al›c› cihaz› ihtiva eden sistemlerden
1.173,10 TL
b) 16-30 TV al›c› cihaz› ihtiva eden sistemlerden
2.347,10 TL
c) 31-60 TV al›c› cihaz› ihtiva eden sistemlerden
4.695,50 TL
d) 61 ve daha fazla TV al›c› cihaz› ihtiva eden sistemlerden
6.847,10 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zaml› olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler taraf›ndan kurulan kapal› devre
televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X. Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçlar›:
(4503 Say›l› Kanun'un 4. maddesi ile de¤iflen flekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo iflletmecili¤i izin belgelerinden:
- Açma
20.543,30 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
6.847,10 TL
b) Yurt içi gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azas› izin belgelerinden:
- Açma
13.695,40 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
6.847,10 TL
c) Girifl-ç›k›fl kap›lar›nda gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azas› izin belgelerinden:
- Açma
13.695,40 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
6.847,10 TL
d) Yat limanlar›nda gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azas› izin belgelerinden:
- Açma
13.695,40 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
6.847,10 TL
e) Uluslararas› faaliyetlerin gerektirdi¤i yerlerde gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azas› açma izin belgelerinden
3.423,00 TL
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f) Gümrük hatt› d›fl› eflya sat›fl ma¤azalar›na ait depo açma izin belgelerinden
3.423,00 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
- Açma
10.271,00 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
5.086,30 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri iflletmecili¤i izin belgelerinden:
- Açma
20.543,30 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
6.847,10 TL
b) Eflya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
- Açma
10.271,00 TL
- ‹flletme (Her y›l için)
5.086,30 TL
XI. Finansal faaliyet harçlar› (5035 Say›l› Kanun'un 39. maddesi ile de¤iflen flekli.)
1- Banka kurulufl ve faaliyet izin belgeleri:
(5951 Say›l› Kanun'un 3. maddesi ile de¤ifltirilen bent. Yürürlük: 05.02.2010)
a) Türkiye'de kurulan bankalar ile yabanc› bankalarca Türkiye'de aç›lan Merkez fiubelere iliflkin
izin belgeleri (her y›l için)
215.400,00 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve aç›lan yabanc› banka flubelerine iliflkin
belgeler (her banka, her flube ve her y›l için)
215.400,00 TL
c) Bütün bankalar›n, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere aç›lan flubeleri (yabanc› bankalarca serbest
bölgelerde aç›lan flubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her flube ve her y›l için) bir önceki takvim y›l› bafl›ndaki nüfusa göre;
- Nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelerde
12.924,00 TL
- Nüfusu 5.000 ila 25.000 aras›nda olan belediyelerde
38.772,00 TL
- Nüfusu 25.000'den fazla olan belediyeler ile serbest bölge s›n›rlar› içinde
51.696,00 TL
2. (5951 Say›l› Kanun'un 3. maddesi ile yürürlükten kald›r›lan bent. Yürürlük: 05.02.2010)
3- Sermaye piyasas›nda arac›l›k yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayr› olmak üzere)
(Her y›l için)
31.917,80 TL
4- Yat›r›m ortakl›¤› kurma ve faaliyet izin belgeleri
31.917,80 TL
5- Finansal kiralama flirketleri kurulufl izin belgeleri:
a) Finansal kiralama flirketleri kurulufl izin belgeleri (Her y›l için)
31.917,80 TL
b) Finansal kiralama flirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacaklar› flubeler için
düzenlenen belgeler (Her flube için)
15.958,80 TL
6- Faktoring flirketleri kurulufl izin belgeleri:
a) Faktoring flirketleri kurulufl izin belgeleri (Her y›l için)
31.917,80 TL
b) Faktoring flirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacaklar› flubeler için düzenlenen belgeler (Her flube için)
15.958,80 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kurulufl izin belgeleri: (5615 Say›l› Kanun'un 16. maddesi ile
de¤ifltirilen hüküm. Yürürlük:1.1.2008)
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kurulufl izin belgeleri (Her y›l için)
14.887,30 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacaklar› flubeler için düzenlenen belgeler
7.443,60 TL
8- (5035 Say›l› Kanun'un 39. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004)
a) Sigorta flirketleri kurulufl izin belgeleri (Her y›l için)
79.795,50 TL
b) Emeklilik flirketleri kurulufl izin belgeleri (Her y›l için)
56.165,00 TL
9- Di¤er finansal kurumlara iliflkin belgeler:
a) Di¤er finansal kurumlar kurulufl ve faaliyet izin belgeleri (Her y›l için)
31.917,80 TL
(Di¤er finansal kurumlar, yukar›da belirtilen kurumlar›n d›fl›nda kalan, ancak faaliyetleri yetkili
kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kiflilerdir.)
b) (a) f›kras›nda belirtilen kurulufllar›n açacaklar› flubelerle ilgili izin belgeleri (Her flube için)
15.958,80 TL
10. (5582 Say›l› Kanun'un 33. maddesi ile yürürlükten kald›r›lan f›kra. Yürürlük:21.02.2007)
XII. Transfer fiyatland›rmas› ile ilgili yöntem belirleme anlaflmas› harçlar›
(5766 Say›l› Kanun'un 11. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük 06.06.2008)
1- Baflvuru harçlar›
33.171,60 TL
2- Yenileme harc›
26.537,20 TL
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XIII. Ba¤lama kütü¤ü ruhsatnamelerinden ve bunlar›n vizelerinden al›nacak harçlar:
(5897 Say›l› Kanun'un 4. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30.06.2009)
10/8/1993 tarihli ve 491 say›l› Denizcilik Müsteflarl›¤›n›n Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre oluflturulan ba¤lama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlar›na verilecek
ruhsatnamelerden ve bunlar›n vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su arac›n›n boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan
30 metreden büyük olanlardan
Arac›n boyunun tespitinde bir metreden küçük de¤erler dikkate al›nmaz. Münhas›ran deniz tafl›mac›l›¤› ve
bal›kç›l›k faaliyetinde kullan›lan gemi, deniz ve iç su araçlar› için al›nacak ruhsatname ve yap›lacak vize ifllemleri
bu bölümdeki harçlardan müstesnad›r.

236,90 TL
473,80 TL
947,70 TL
1.895,50 TL
3.791,00 TL

(9) Say›l› Tarife
Trafik harçlar›
I. Tescil harçlar›:
(4760 Say›l› Kanun'un 18/2 maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yürürlük:1.8.2002)
II. Sürücü belgesi harçlar›:
(5281 Say›l› Kanun'un 11. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2005)
Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmeli¤ine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A s›n›f› sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
b) B s›n›f› sürücü belgesinden
c) F ve H s›n›f› sürücü belgelerinden
d) Uluslararas› sürücü belgelerinden
e) Di¤er sürücü belgelerinden
Stajyer sürücü belgeleri ilgili oldu¤u s›n›fa ait harca tabi tutulur.
III. S›nav harçlar›:
(5281 Say›l› Kanun'un 11. maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Yürürlük:1.1.2005)
IV. Sürücü belgesi vize harçlar›:
(5281 Say›l› Kanun'un 11. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2005) Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yap›lacak sürücü belgesi vize ifllemlerinde “II-Sürücü belgesi harçlar›” bölümünde belirtilen
harçlar›n 1/4'ü oran›nda harç al›n›r. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüfltürülmesi veya mevcut
stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu f›kra uyar›nca harç al›n›r.
V. Teknik muayene harçlar›
(5228 Say›l› Kanun'un 60. maddesi ile kald›r›lan bent.Yürürlük:1.1.2005)
VI. Ruhsat (‹zin) harçlar›:
Karayollar› Trafik Kanunu'nun;
a) 13. maddesine göre verilecek izin belgelerinden
b) 16. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her y›l için)
c) 17. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her y›l için)
d) 33. maddesine göre verilecek her izin belgesinden
e) 35. maddesine göre verilecek iflletme belgesinden (Her y›l için)
f) (4842 Say›l› Kanun'un 27. maddesi ile kald›r›lm›flt›r.)
VII. Geçici trafik belgeleri harçlar›:
a) Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A s›n›f› trafik belgelerinden
bb) Di¤erlerinden
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

83,80 TL
252,30 TL
83,80 TL
168,20 TL
420,70 TL

233,40 TL
468,20 TL
938,20 TL
468,20 TL
2.346,80 TL

1.368,30 TL
135,70 TL
155,40 TL
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14.17 Motorlu tafl›tlar vergisi tutarlar› (2011 y›l›)
(I) say›l› tarife
Tafl›tlar›n yafllar› ile ödenecek y›ll›k vergi tutar› (TL)
Motor silindir hacmi (cm3)
1 - 3 yafl

4 - 6 yafl

7 - 11 yafl

12 - 15 yafl

16 ve yukar› yafl

1-Otomobil, kapt›kaçt›, arazi tafl›tlar› ve benzerleri
1300 cm3 ve afla¤›s›

436,00

304,00

172,00

129,00

48,00

1301 - 1600 cm3 e kadar

697,00

523,00

304,00

215,00

84,00

1601 - 1800 cm3 e kadar

1.227,00

961,00

566,00

346,00

136,00

1801 - 2000 cm e kadar

1.931,00

1.490,00

876,00

523,00

208,00

2001 - 2500 cm3 e kadar

2.897,00

2.105,00

1.315,00

787,00

313,00

2501 - 3000 cm e kadar

4.038,00

3.513,00

2.196,00

1.183,00

436,00

3001 - 3500 cm e kadar

6.150,00

5.534,00

3.334,00

1.666,00

613,00

9.667,00

8.348,00

4.918,00

2.196,00

876,00

15.820,00

11.863,00

7.027,00

3.160,00

1.227,00

3

3

3

3501 - 4000 cm e kadar
3

4001 cm3 ve yukar›s›
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar

84,00

65,00

48,00

31,00

14,00

251 - 650 cm3 e kadar

172,00

129,00

84,00

48,00

31,00

651 - 1200 cm e kadar

436,00

260,00

129,00

84,00

48,00

1.052,00

697,00

436,00

346,00

172,00

3

1201 cm ve yukar›s›
3

(I) say›l› tarifede yer alan otomobil, kapt›kaçt›, arazi tafl›tlar› ve benzerlerine ait vergi tutarlar›n›n Türkiye Sigorta ve Reasürans Birli¤i taraf›ndan
her y›l›n Ocak ay›nda ilan edilen kasko sigortas› de¤erlerinin % 6's›n› aflmas› halinde, ayn› yafl grubunda bulunan tafl›tlara ait vergi tutarlar›n›,
bir alt kademedeki tafl›tlara isabet eden vergi tutar› olarak belirlemeye, bu oran› % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oran›na kadar art›rmaya
Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nm›flt›r. Bu oran, halen, Bakanlar Kurulu'nun 2004/8327 say›l› Karar› ile % 5 olarak uygulanmaktad›r.

(II) say›l› tarife
(I) say›l› tarifede yaz›l› tafl›tlar d›fl›nda kalan motorlu kara tafl›tlar›, afla¤›daki (II) say›l› tarifeye göre vergilendirilecektir.
Tafl›tlar›n yafllar› ile ödenecek y›ll›k vergi tutar› (TL)

Tafl›t cinsi ve oturma yeri /
azami toplam a¤›rl›k
1) Minibüs

1 - 6 yafl

7 - 15 yafl

16 ve yukar› yafl

523,00

346,00

172,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi)
1900 cm3 ve afla¤›s›

697,00

436,00

260,00

1901 cm3 ve yukar›s›

1.052,00

697,00

436,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)
25 kifliye kadar

1.315,00

787,00

346,00

1.578,00

1.315,00

523,00

36 - 45 kifliye kadar

1.755,00

1.490,00

697,00

46 kifli ve yukar›s›

2.105,00

1.755,00

1.052,00

26 - 35 kifliye kadar

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam a¤›rl›k)
1.500 kg.'a kadar

470,00

313,00

155,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

946,00

550,00

313,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.420,00

1.183,00

470,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.578,00

1.340,00

630,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1.894,00

1.578,00

946,00

20.001 kg ve yukar›s›

2.369,00

1.894,00

1.102,00
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(III) say›l› tarife
5897 Say›l› Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere deniz tafl›tlar›n›n yer ald›¤› (III) say›l› tarife kanun metninden
ç›kar›lm›flt›r.
(IV) say›l› tarife
Uçak ve helikopterler (Türk kuflu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) afla¤›daki (IV) say›l› tarifeye göre vergilendirilecektir.

Tafl›t cinsi ve azami
kalk›fl a¤›rl›¤›

Tafl›tlar›n yafllar› ile ödenecek y›ll›k vergi tutar› (TL)
1 - 3 yafl

4 - 5 yafl

6 - 10 yafl

11 ve yukar› yafl

1.150 kg'a kadar

8.787,00

7.027,00

5.270,00

4.216,00

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

13.183,00

10.544,00

7.908,00

6.326,00

Uçak ve helikopterler

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

17.577,00

14.062,00

10.544,00

8.436,00

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

21.974,00

17.577,00

13.183,00

10.544,00

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

26.369,00

21.094,00

15.820,00

12.654,00

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

30.764,00

24.611,00

18.456,00

14.762,00

35.159,00

28.126,00

21.094,00

16.875,00

20.001 kg. ve yukar›s›

14.18 Usulsüzlük cezalar› (2011 y›l›)
Mükellef gruplar›

Birinci derece
usulsüzlükler için (TL)
Sermaye flirketleri
96,00
Sermaye flirketleri d›fl›nda kalan birinci s›n›f tüccar ve serbest meslek erbab›
60,00
‹kinci s›n›f tüccarlar
30,00
Yukar›dakiler d›fl›nda kal›p beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
15,00
Kazanc› basit usulde tespit edilenler
8,00
Gelir vergisinden muaf esnaf
3,70

‹kinci derece
usulsüzlükler için (TL)
53,00
30,00
15,00
8,00
3,70
2,15

Yukar›da belirtilen usulsüzlük fiilleri, ayn› zamanda, mükellefin dönem vergi matrah›n›n re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda
gösterilen ceza tutarlar› 2 kat olarak uygulanmaktad›r.

133

14.19 Özel usulsüzlük cezalar›-VUK md. 353 (2011 y›l›)
Özel usulsüzlük filleri
1- Fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, al›nmamas› halinde,
belgede yaz›lmas› gereken mebla¤›n % 10'u
- Bir takvim y›l› içinde her bir belge nevine iliflkin olarak kesilecek toplam ceza
2- Perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli, girifl ve yolcu tafl›ma bileti, sevk irsaliyesi, tafl›ma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müflteri listesi ile Maliye Bakanl›¤›nca düzenleme zorunlulu¤u getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullan›lmamas› veya bulundurulmamas›
- Her bir belge nev'ine iliflkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev'ine iliflkin bir takvim y›l› içinde kesilecek toplam ceza
3- Maliye Bakanl›¤›nca tutulma ve günü gününe kay›t edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmamas›,
günü gününe kay›t yap›lmamas›, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmamas›
4- Belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik bilgisayar programlar›n›n üretilmesine iliflkin kural ve standartlara uyulmamas›
5- Kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kiflilerce yap›lacak ifllemlerde kullan›lma zorunlulu¤u
getirilen vergi numaras›n› kullanmaks›z›n ifllem yapanlara her bir ifllem için
6- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iflletmecilerine
- Bu bent uyar›nca bir takvim y›l› içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezas›
7- 4358 say›l› Kanun uyar›nca vergi kimlik numaras› kullanma zorunlulu¤u getirilen kurulufllardan yapt›klar›
ifllemlere iliflkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
8- Vergi Usul Kanunu'nun 127. maddenin (d) bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin ikaz›na
ra¤men durmayan arac›n sahibi ad›na

Ceza (TL)
Her bir belge
için 170,00 TL'den
az olamaz

80.000,00

170,00
8.000,00
80.000,00
170,00
3.700,00
200,00
600,00
120.000,00
800,00
600,00

Yukar›da belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziya› da meydana geliyorsa vergi ziya›n›n gerektirdi¤i vergi cezalar› ayr›ca
kesilir.
Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaral› bentlerinde say›lanlar d›fl›nda kalan kiflilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider
pusulas›, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli ve girifl ve yolcu tafl›ma
bileti almad›klar›n›n tespit edilmesi halinde, bunlara yukar›da 2. s›rada yer alan cezan›n beflte biri kadar özel usulsüzlük cezas›
kesilir.

14.20 Özel usulsüzlük cezalar›-VUK mük. 355. madde (2011 y›l›)
Mükellef
Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab›

Ceza tutar›
1.070 TL

‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanc› basit usulde tespit edilenler

530 TL

Yukar›da belirtilenler d›fl›nda kalanlar

260 TL

14.21 Gecikme zamm› ve gecikme faizi oranlar›
Uyguland›¤› dönem

Ayl›k oran

02.12.2000 - 28.03.2001

% 5,00

29.03.2001 - 30.01.2002

% 10,00

31.01.2002 - 11.11.2003

% 7,00

12.11.2003 - 01.03.2005

% 4,00

02.03.2005 - 20.04.2006

% 3,00

21.04.2006 - 18.11.2009

% 2,50

19.11.2009 - 18.10.2010

% 1,95

19.10.2010 tarihinden itibaren

% 1,40
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14.22 Tecil faizi oranlar› (6183 Say›l› Kanun)
Uyguland›¤› dönem

Y›ll›k oran

21.12.2000 - 30.03.2001

% 36

31.03.2001 - 01.02.2002

% 72

02.02.2002 - 11.11.2003

% 60

12.11.2003 - 03.03.2005

% 36

04.03.2005 - 27.04.2006

% 30

28.04.2006 - 20.11.2009

% 24

21.11.2009 - 20.10.2010

% 19

21.10.2010 tarihinden itibaren

% 12

14.23 Yeniden de¤erleme oranlar›
Y›l

Oran (%)

2003

28,5

2004

11,2

2005

9,8

2006

7,8

2007

7,2

2008

12,0

2009

2,2

2010

7,7

14.24 Fatura düzenleme ve amortisman s›n›r› (2011 y›l›)
Fatura düzenleme s›n›r›

700 TL

Amortisman uygulamas› s›n›r›

700 TL

14.25 Bilanço usulüne göre defter tutma hadleri (2011 y›l›)
Y›ll›k al›fl tutar›

129.000 TL

Y›ll›k sat›fl tutar›

180.000 TL

Y›ll›k gayrisafi ifl has›lat›

70.000 TL

‹fl has›lat›n›n 5 kat› ile y›ll›k sat›fl tutar› toplam›

129.000 TL
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14.26 Tevkifat oranlar› (2011 y›l›)
- Hizmet erbab›na ödenen ücretler ile ve GVK'n›n 61. maddesi uyar›nca ücret say›lan
ödemeler üzerinden
- GVK'n›n 18. maddesi kapsam›nda say›lan müellif, mütercim, heykelt›rafl, hattat, ressam, bestekar ve
mucitlere yap›lan serbest meslek ödemelerinden
- Di¤er serbest meslek iflleri dolay›s› ile yap›lan ödemelerden
- Birden fazla y›llara sirayet eden inflaat ve onarma iflleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden

GVK 103 ve 104.
maddelerine göre.
% 17
% 20
%3

- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›fl› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden

% 20

- Gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤› ödenen bedellerden (vak›f ve derneklere ait gayrimenkullerin
kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemeler dahil)

% 20

- Menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› (döviz yat›r›m fonlar› dahil) ile menkul k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›n
portföy iflletmecili¤inden do¤an kazançlar› üzerinden

%0

- Giriflim sermayesi yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar› üzerinden

%0

- Gayrimenkul yat›r›m fonlar› veya ortakl›klar›n›n kazançlar› üzerinden

%0

- Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/1-3. maddesinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan
(Tam mükellef kurumlara da¤›t›lanlar hariç);

% 15

- Döviz veya TL cinsinden mevduat hesaplar›na yürütülen faizlerden
(Tam ve dar mükelleflere yap›lan ödemeler)

% 15

- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylar›ndan
(Tam ve dar mükelleflere yap›lan ödemeler)

% 15

- Kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kar paylar›ndan
(Tam ve dar mükelleflere yap›lan ödemelerden)

% 15

- Kat›l›m bankalar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kar paylar›ndan
(Tam ve dar mükelleflere yap›lan ödemeler)

% 15

- Repo kazançlar› üzerinden (Tam ve dar mükelleflere yap›lan ödemelerden)

% 15

14.27 Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarlar›
(01.01.2011-30.06.2011 tarihleri aras›nda)
Brüt ayl›k tutar›

Gündelik tutar›

1.415,12 ve fazlas›

41,00 TL

1.403,97 - 1.415,11

34,50 TL

1.267,67 - 1.403,96

31,50 TL

1.094,20 - 1.267,66

29,00 TL

883,25 - 1.094,19

26,50 TL

883,24 ve daha afla¤›s›

25,50 TL

14.28 Gelir vergisinden istisna çocuk yard›m›
(01.01.2011-30.06.2011 tarihleri aras›nda)
Çocu¤un yafl›

Ayl›k tutar

0-6 yafl grubunda bulunanlar

30,98 TL

Di¤erleri

15,49 TL

14.29 Geçici vergi oranlar› (2011 y›l›)
Mükellefiyet türü

Oran

Gelir vergisi mükelleflerinde

% 15

Kurumlar vergisi mükelleflerinde

% 20
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14.30 Sosyal güvenlik primine esas ayl›k kazançlar›n alt ve üst s›n›rlar›
Uyguland›¤› dönem

Alt s›n›r (TL)

Üst s›n›r (TL)

01.01.2011-30.06.2011

796,50

5.177,40

01.07.2011-31.12.2011

837,00

5.440,50

14.31 K›dem tazminat› tavan›
Uyguland›¤› dönem

Tutar (TL)

01.01.2011-30.06.2011

2.623,23

14.32 ‹flsizlik sigortas› prim oranlar› (2011 y›l›)
‹flçiden

%1

‹flverenden

%2

Devlet katk›s›

%1

14.33 Net asgari ücret hesaplamas› (16 yafl›ndan büyük iflçiler)
Ödemeler / kesintiler

01.01.2011-30.06.2011

01.07.2011-31.12.2011

796,50 TL

837,00 TL

Sosyal güvenlik primi iflçi pay› (% 14)

111,51 TL

117,18 TL

‹flsizlik sigortas› primi iflçi pay› (% 1)

7,97 TL

8,37 TL

677,02 TL

711,45 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

101,55 TL

106,72 TL

Asgari geçim indirimi (*) (-)

Brüt asgari ücret

Gelir vergisi matrah›

59,74 TL

59,74 TL

Kesilecek gelir vergisi

41,81 TL

46,98 TL

Damga vergisi (binde 6,6)

5,26 TL

5,52 TL

Kesintiler toplam›

166,55 TL

178,05 TL

Net asgari ücret

629,95 TL

658,95 TL

(*) Yukar›daki asgari geçim indirimi hesaplamas› çal›flan›n bekar oldu¤u varsay›m›na göre yap›lm›flt›r. Çal›flan›n medeni durumu ve çocuk say›s›na
göre asgari geçim indirimi tutar› de¤iflecektir. Ücretlinin, eflinin çal›flmamas› ve 4 çocuklar›n›n bulunmas› durumunda asgari geçim indirimi tutar›
101,55 TL olacakt›r.

14.34 Veraset ve intikal vergisi istisna tutarlar› (2011 y›l›)
Evlatl›klar dahil füru¤ ve eflten her birine isabet eden miras hisselerinde
Füru¤ bulunmamas› halinde, efle isabet eden miras hissesinde
‹vazs›z suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde kazan›lan ikramiyelerde

118.438 TL
237.018 TL
2.730 TL
2.730 TL

14.35 Veraset ve intikal vergisi tarifesi (2011 y›l›)
Vergi oran›
Matrah dilim tutarlar›

Veraset yoluyla intikallerde

‹vazs›z intikallerde

‹lk 170.000 TL için

%1

% 10

Sonra gelen 370.000 TL için

%3

% 15

Sonra gelen 800.000 TL için

%5

% 20

Sonra gelen 1.600.000 TL için

%7

% 25

Matrah›n 2.940.000 TL'yi aflan bölümü için

% 10

% 30
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