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Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kiﬂiler taraf›ndan 2020 takvim y›l›nda elde edilen
“menkul ve gayrimenkul sermaye irad›”, “de¤er art›ﬂ kazanc›”, “ücret geliri” gibi baz› gelir
unsurlar›n›n 2021 y›l› Mart ay›nda yap›lacak beyan›yla ilgili gerekli aç›klamalara yer
verilmektedir.
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2020 y›l›nda elde edilen gelirler için y›ll›k gelir vergisi beyannamesi Mart ay›nda (31 Mart
tarihine kadar) verilecektir.
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I. MENKUL SERMAYE ‹RADLARININ BEYANI:
1) Temettü Gelirleri (Yurt içi-Yurt d›ﬂ›):
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Kar pay› (temettü geliri) elde eden gerçek kiﬂiler belli hadleri geçtikleri zaman beyanname
vermek zorundad›r.
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Gelir Vergisi Kanunu’na göre; tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylar›n›n yar›s›
gelir vergisinden istisna edilmekte ve toplam temettü üzerinden yap›lan stopaj›n tamam›,
beyan edilen temettü üzerinden hesaplanan y›ll›k gelir vergisinden mahsup edilmektedir.
(GVK madde 22/3).
Buna göre;
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2020 y›l›nda % 50 istisna sonras› kar pay› tutar› 49.000.- TL'yi aﬂ›yorsa bu gelir için
beyanname verilecektir. Beyannamede, kar da¤›tan ﬂirketçe yap›lan % 15 stopaj dikkate
al›narak net temettüden brüte gidilmeli ve brüt temettü gelirinin yar›s› dikkate al›nmal›d›r.
Y›ll›k beyan haddinin (49.000.- TL) aﬂ›l›p aﬂ›lmad›¤›n›n tespitinde; brüt temettü gelirlerinin,
di¤er menkul sermaye iratlar›n›n (Örnek: Hazine Bonosu veya Euro Bond Faizi), gayrimenkul
sermaye iratlar›n›n ve de¤er art›ﬂ kazançlar›n›n birlikte toplam tutar›n›n dikkate al›nmas›
gerekmektedir.
2020 y›l› içinde elde edilen gelir sadece pay senedi kar pay›ndan ibaret ise, 2020 y›l› içinde
y›ll›k beyan haddi olan 49.000 TL'sinin iki kat› olan 98.000 TL'sinden daha fazla brüt temettü
geliri elde edilmedi¤i sürece y›ll›k beyan zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Baﬂka bir ifade ile
beyanda bulunmak için 2020 y›l›nda tahsil edilen net kar pay›n›n 83.300 TL'sini aﬂm›ﬂ
olmas› gerekir.
Beyan haddi olan 49.000.- TL'yi aﬂan kar pay› elde edildi¤inde yap›lacak vergilemeye örnek
aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
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örnek:
Al›nan NET Temettü
Kar Da¤›tan ﬁirketçe Yap›lan Vergi Stopaj›
Brüt Temettü
% 50 ‹stisna
Vergiye Tabi Gelir
Hesaplanan Vergi
Mahsup ( Stopaj›n tamam›)
Ödenecek Vergi

765.000.135.000.900.000.(-) 450.000.450.000.143.370.(-) 135.000.8.370.-

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Görüldü¤ü üzere y›ll›k beyannamede 8.370.- TL ödenecek vergi ç›kmaktad›r.
Bir baﬂka örnekte ise kiﬂiye vergi iadesi ç›kmaktad›r:
-Brüt temettü
-Vergi Stopaj› (%15 )
-Al›nan Net Temettü
-% 50 istisna
-Vergiye tabi gelir
-Hesaplanan vergi
-Ödenecek Vergi
-‹ade konusu Vergi

: 400.000 TL
: 60.000TL
: 340.000 TL
: (200.000) TL
: 200.000 TL
: 55.870 TL
: : 4.130 TL
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Görüldü¤ü üzere, kiﬂi burada ald›¤› 340.000 TL net kar pay›na ilave olarak, 4.130 TL tutar›nda
Devletten vergi iadesi de alacakt›r.
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Bu örnekte avantaj yaratan husus ﬂudur: Elde edilen gelirin yar›s› için vergi istisnas›
vard›r. Ancak vergi beyan›nda, kar da¤›tan ﬂirketçe yap›lan vergi stopaj›n›n tamam› mahsup
edilmektedir. Mahsup tutar›, beyannamedeki vergiden fazla ise bu tutar, Vergi Dairesince
kiﬂilere iade edilir. Tabii ki, al›nan kar pay›n›n toplam tutar›na göre her zaman vergi iadesi
ç›kmamakla beraber, mahsup edilen ﬂirket kar pay› stopaj› her durumda avantaj yaratarak
ödenecek vergiyi azalt›r.
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Bu hususlar ﬂirket yönetim kurulu üyeli¤i sebebiyle, ﬂirketin esas sözleﬂmesi uyar›nca
yönetim kurulu üyelerinin ald›¤› kar paylar› için de geçerlidir.
Öte yandan belirtmeliyiz ki; yurt d›ﬂ› ﬂirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin de
2.600.- TL'yi geçmesi halinde tamam›n›n beyan› gerekmektedir.
Zira, Gelir Vergisi mevzuat›m›za göre; Türkiye'de yaﬂayan kiﬂiler tam mükellef statüsündedir.
Buna göre, prensip olarak gerek Türkiye'de elde edilen gelirler, gerekse yurt d›ﬂ›nda elde
edilen gelirler y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabidir. Yurt içi-Yurt d›ﬂ› gelir toplam› y›ll›k
beyanname ile Mart ay›nda Türkiye'de kiﬂinin ikametgah›n›n bulundu¤u vergi dairesine
beyan edilir ve % 40 oran›na kadar vergi ödenir.

Arkan & Ergin
Member of JPA International

Bu sebeple, yurt d›ﬂ›ndaki ﬂirketlerden elde edilen temettüler, her hâlükârda Türkiye'de
y›ll›k Gelir Vergisi beyan›na tabidir. Ayr›ca, Türkiye'deki ﬂirketlerden al›nan kar paylar›ndan
farkl› olarak, yurt d›ﬂ›ndan al›nan temettülerde yukar›da belirtilen % 50 vergi istisnas›
imkân› da yoktur.
Bir takvim y›l› içinde elde edilen toplam tutar 2.600 TL'sini geçmiyor ise beyan yap›lmaz.
Bu tutar› geçti¤inde de al›nan kar pay›n›n tamam› vergiye matrah olur. Yurt d›ﬂ›nda, kar
pay› ile ilgili bir vergi ödenmiﬂ ise bu tutar Türkiye'de hesaplanan vergiden mahsup edilir.

2) Mevduat Faizi, Yat›r›m Fonu, Türev Ürünler ve Yurt D›ﬂ›nda Elde Edilen Faiz
Gelirleri (off-shore kazançlar›), Euro Bond Faizleri:
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2020 y›l›nda elde edilen ve yurt içinde tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ olan TL ve/veya döviz
“mevduat faizi” ve “repo gelirleri” ile her türlü “yat›r›m fonu gelirleri” tutarlar› her ne
olursa olsun beyan d›ﬂ› olup, varsa bu gelirler üzerinden yap›lan stopajlar nihai vergi
olacakt›r (GVK Geçici Madde 67).
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Türkiye'de kurulu vadeli iﬂlem ve opsiyon borsas›nda (B‹ST V‹OP) yap›lan iﬂlemlerden elde
edilen gelirlerde de y›ll›k beyan söz konusu de¤ildir. B‹ST V‹OP d›ﬂ›nda türev ürünlerden
elde edilen gelirlerde banka ve arac› kurumlarca % 10 oran›nda stopaj yap›l›r. Bu gelirler
için de y›ll›k gelir vergisi beyan› yoktur
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Ancak, tevkifata tabi olmayan ve 2.600.- TL'yi aﬂan menkul sermaye iratlar› ise y›ll›k gelir
vergisi beyan›na tabi bulunmaktad›r.
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Bu nedenle, yurt d›ﬂ› bankalardan (off shore bankalar dahil) elde edilen mevduat faiz
gelirleri, repo gelirleri veya yurt d›ﬂ› menkul k›ymetlerden (yabanc› ülke bonolar› gibi
menkul k›ymetlerden, yurt d›ﬂ› yat›r›m fonlar›ndan) elde edilen faizler 2.600.- TL'den
fazla ise y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. E¤er bir y›l boyunca al›nan
toplam faiz 2.600.- TL'den az ise beyan edilmeyecektir.

II. GAYR‹MENKUL SERMAYE ‹RADLARININ BEYANI:
Gayrimenkul sermaye iratlar›n›n beyan›na iliﬂkin olarak dikkat edilmesi gerekenler hususlar
aﬂa¤›daki gibidir.
2020 y›l›nda elde etti¤i konut (mesken) kira geliri, istisna tutar› olan 6.600.TL'sini aﬂanlar, aﬂan k›sm› beyan edeceklerdir. Gelir, bu tutar›n alt›nda ise beyan
söz konusu olmayacakt›r.
Ayr›ca, 6.600 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyan› gerekip
gerekmedi¤ine bak›lmaks›z›n ayr› ayr› veya birlikte elde etti¤i ücret, menkul
sermaye irad›, gayrimenkul sermaye irad› ile di¤er kazanç ve iratlar›n›n gayri safi
tutarlar› toplam› 2020 y›l› için 180.000 TL'yi aﬂanlar 6.600 TL'lik istisnadan
yararlanamazlar.
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Kira gelirinin yan›nda ticari, zirai veya mesleki kazanc›n› beyan etmek zorunda
olanlar 6.600 TL'lik istisnadan yararlanamazlar.
‹stisna tutar›na tekabül eden gerçek giderler matrahtan indirilmez. Götürü gider
yönteminde ise “% 15'lik götürü gider”, istisna uygulanan has›lattan itibaren
düﬂülerek matrah bulunur.
‹ﬂyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yap›lanlardan, 2020 y›l›nda elde etti¤i
kira gelirlerinin brüt tutar› 49.000.- TL'sini aﬂanlar kazançlar›n›n tamam›n› beyan
edecekler ve kesilen vergileri hesaplanacak vergilerden mahsup edeceklerdir.
Beyan haddinin (49.000.- TL) aﬂ›l›p aﬂ›lmad›¤›n›n tespitinde; elde edilen tevkifata
tabi tutulmuﬂ gayrimenkul sermaye iratlar›, ücretler ve menkul sermaye iratlar›
(Örn: Hazine Bonosu, Euro Bond faizi, ﬂirket temettü geliri) birlikte dikkate
al›narak, bulunacak toplam tutar›n esas al›nmas› gerekmektedir
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‹ﬂyerini, vergi kesintisi yapma zorunlulu¤u olmayan basit usulde vergiye tabi
mükelleflere kiralayanlar, kira geliri 2.600.- TL'sini geçerse, elde ettikleri bu kira
gelirini beyan edeceklerdir. Bu durumda, bu tutar 49.000.- TL'lik “beyan s›n›r›”
hesab›nda da dikkate al›nacakt›r. 2.600.- TL aﬂ›lmad›¤› takdirde bu tutar “beyan
s›n›r›” hesab›nda da dikkate al›nmayacakt›r.
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Kirac›s› taraf›ndan stopaja tabi tutulmuﬂ bulunan ve 2020 y›l› kesinti dahil brüt
tutar› 49.000.- TL'yi aﬂmayan iﬂyeri kira gelirleri ile 2020 y›l› tutar› 6.600.- TL'sini
aﬂmayan konut kira gelirleri için beyanname verilmeyecektir.
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49.000.- TL'lik s›n›r›n tespitinde, iﬂyeri ve konut kira gelirleri, 6.600.- TL'lik konut
istisnas› düﬂüldükten sonra birlikte dikkate al›nacakt›r.
Eﬂler ve çocuklar›n kira gelirleri ayr› beyanname ile beyan edilecektir.
Vergi beyannamesi, 31 Mart tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden vergi Mart
ve Temmuz aylar›nda 2 eﬂit taksitte ödenecektir.
Üzerinden vergi stopaj› yap›lan iﬂyeri kira gelirinin beyan› halinde, yap›lan
kesintinin mahsup edilebilmesi için kesinti yapandan (kirac›dan) vergilerin
ödendi¤ine iliﬂkin bir yaz› al›narak beyannameye eklenecektir. Beyannamede
iade ç›kmas› halinde ise, buna ilaveten kesilen vergilerin yat›r›ld›¤›na iliﬂkin
“vergi tahsil al›nd›lar›” da, verilecek beyannameye eklenecektir.
Konut kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 6.600.- TL'lik istisna
hakk› kaybedilir.
Ticari, zirai veya mesleki kazanc›n› y›ll›k beyanname ile bildirmek mecburiyetinde
olanlar ile istisna haddinin üzerinde has›lat elde edenlerden, beyan› gerekip
gerekmedi¤ine bak›lmaks›z›n ayr› ayr› veya birlikte elde etti¤i ücret, menkul
sermaye irad›, gayrimenkul sermaye irad› ile di¤er kazanç ve iratlar›n›n gayri safi
tutarlar› toplam› Gelir Vergisi Kanunu 103 üncü maddede yaz›l› tarifenin üçüncü
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diliminde ücret gelirleri için yer alan tutar› aﬂanlar (2020 için bu rakam 180.000.lirad›r) 6.600.- liral›k istisnadan faydalanamazlar.
Beyan edilmedi¤i tespit edilen kira geliri için mükellef ad›na iki kat usulsüzlük
cezas› kesilir. Tespit edilen kira geliri üzerinden, gelir vergisi ile vergi z›ya› cezas›
hesaplan›r. Ayr›ca, gecikilen her ay için gecikme faizi ödenir.
Emsal kira bedeli esas›: Kiraya verilen mal ve haklar›n kira bedelleri emsal kira
bedelinden düﬂük olamaz. Bedelsiz olarak baﬂkalar›n›n intifas›na b›rak›lan mal
ve haklar›n emsal kira bedeli, bu mal ve haklar›n kiras› say›l›r. Bina ve arazide
emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit
edilmiﬂ kiras›, bu suretle takdir veya tespit edilmiﬂ kira mevcut de¤ilse Vergi Usul
Kanunu'na göre belirlenen vergi de¤erinin % 5'idir.
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Ancak aﬂa¤›daki hallerde emsal kira bedeli esas› uygulanmaz:
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- Boﬂ kalan gayrimenkullerin muhafazalar› maksad›yla bedelsiz olarak baﬂkalar›n›n
ikametine b›rak›lmas›;
- Binalar›n mal sahiplerinin usul, füru veya kardeﬂlerinin ikametine tahsis edilmesi
(Usul, füru ve kardeﬂlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiﬂ
ise bu konutlar›n yaln›z birisi hakk›nda emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeﬂler
evli ise eﬂlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz)
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- Mal sahibi ile birlikte akrabalar›n da ayn› evde veya dairede ikamet etmesi.
örnek:
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Tamam› üzerinden tevkifat yap›lm›ﬂ olan 2020 y›l› gelirleri aﬂa¤›daki gibidir.
Birinci iﬂverenden al›nan ücret

100.000.- TL

‹kinci iﬂverenden al›nan ücret

30.000.- TL

‹ﬂyeri kira geliri (Brüt)

54.000.- TL

Ücret gelirleri toplam› 600.000,- liray› ve ikinci iﬂverenden al›nan ücret geliri 49.000,- liray›
aﬂmad›¤› için ücret gelirleri beyan edilmeyecektir.
‹ﬂyeri kira geliri ise 2020 y›l› için geçerli olan 49.000.- TL'lik beyanname verme s›n›r›n›
aﬂt›¤›ndan mükellef sadece iﬂyeri kira gelirini beyan edecektir.
Kira Gelirlerinde Vergi Matrah›
Kira gelirleri y›ll›k beyanname ile bildirilecek ise bu durumda vergiye tabi matrah›n nas›l
hesaplanaca¤› ile dikkat edilmesi gereken konular önem kazanmaktad›r.
Kira geliri vergi hesab›nda net gelire ulaﬂmak için ya götürü gider uygulamas› yap›l›r, ya
da gerçek giderler esas al›n›r.
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Götürü gider uygulamas›nda, hem konut hem de iﬂyeri kira gelirlerinde geçerli olan bu
avantaj sayesinde, kira gelirleri toplam›n›n % 15’i oran›nda “götürü gider indirimi” hakk›
vard›r. Ticari iﬂletmede ve ﬂirketlerde bu imkan yoktur. Dolay›s›yla gerçek kiﬂiler bu sayede,
kira gelirlerinin % 85'i üzerinden vergi öderler. Bu husus, ﬂirketlere göre gerçek kiﬂiler için
bir avantajd›r.
Kiﬂiler, “götürü gider usulü” yerine, “gerçek gider usulü” de tercih edilebilir. Bu durumda;
gayrimenkul kredi ile al›nm›ﬂsa, kredi için ödenen faizler gider olarak dikkate al›n›r. Ayr›ca
bu usulde, kirada oturulan evin kira tutar›, emlak vergileri, sigorta gideri, bak›m onar›m
gideri, iktisaptan itibaren 5 y›l boyunca konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün al›ﬂ
bedelinin % 5'i, y›ll›k % 2'lik bina amortisman gideri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 74.
maddesinde say›lan di¤er giderler de dikkate al›n›r. (www.gib.gov.tr).
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Hangi gider yönteminin seçilece¤ine avantajlara bakarak karar vermek gerekir. Baﬂka deyiﬂle,
gider yönteminin seçimine dikkat edilmeli, hangisi avantajl› ise o seçilmelidir. Zira götürü
gider usulünü seçenler, yasa gere¤i bu tercihinden 2 y›l geçmedikçe geri dönemezler.
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Örne¤in; kredi ile ev al›p kiraya veren bir kiﬂi yanl›ﬂl›kla veya yetersiz bilgi sebebiyle ilk
y›l için götürü gider uygulam›ﬂsa, hem ilk y›l için gereksiz yere ödemiﬂ oldu¤u vergiyi geri
isteyemez, hem de ikinci y›l yine gereksiz yere vergi öder.
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Örnek:
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2020 y›l›nda elde edilen gelirler, aﬂa¤›daki gibi, konut-iﬂyeri kira gelirleri ile ücret, mevduat
faizi ve yat›r›m fonu gelirinden oluﬂsun:
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- Konut kira geliri
- ‹ﬂyeri kira geliri
- Ücret
- Mevduat faizi
- Yat›r›m fonu geliri
- Toplam Gelir

: 22.000 TL,
: 30.000 TL (Brüt Gelir),
: 120.000 TL (Tek ﬂirketten),
: 18.000 TL
: 30.750 TL
: 220.750 TL

Yurt içi banka mevduat faizi ile yat›r›m fonu gelirleri, sadece stopaj suretiyle vergiye tabi
oldu¤undan her hal ve takdirde y›ll›k beyana dâhil olmayacakt›r. Ücret geliri de bir iﬂyerinden
al›nd›¤› ve 600.000,- liral›k beyan s›n›r›n›n alt›nda kald›¤› için yine y›ll›k beyan kapsam›nda
de¤ildir.
Kira gelirleri ise beyanname ile zorunlu olarak bildirilecektir. Kiﬂinin yukar›da belirtilen
y›ll›k gelir toplam› 180.000 TL'den fazla oldu¤u için 6.600 TL'lik konut kira istisnas›
uygulanamayacakt›r. Kira gelirlerinin vergiye tabi net tutar›n bulunmas›nda, % 15 oran›nda
“götürü gider yöntemi” tercih edilmiﬂtir.
Gelir Vergisi beyan› ﬂöyle olacakt›r:
- Kira geliri toplam

: 52.000
Konut kiras› : 22.000
Dükkân kiras› : 30.000
- Götürü gider indirimi
: (7.800)
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- Net gelir
- Hesaplanan vergi
- Dükkan kiras› stopaj mahsubu
- Ödenecek vergi

: 44.200
: 7.740
: (6.000)
: 1.740

Görüldü¤ü gibi bu örnekte, elde edilen 52.000 TL'lik toplam kira gelirinden, stopaj mahsubu
sebebiyle 1.740 TL Gelir Vergisi ödemesi söz konusu olmaktad›r. 6.000 TL'lik vergi stopaj›
ise kirac› taraf›ndan Vergi Dairesi'ne yat›r›lm›ﬂt›r.
III. ÜCRET GEL‹RLER‹N‹N BEYANI:
7194 say›l› Kanunla ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, 2020 y›l›ndan itibaren uygulanmak
üzere önemli düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
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Buna göre, 2020 y›l›nda tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücret geliri elde edenlerin;
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Tek iﬂverenden elde ettikleri ücret gelirleri toplam›n›n GVK.103' üncü maddede
yaz›l› tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 600.000 TL)
aﬂmas›,
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Birden fazla iﬂverenden ald›klar› ücretler toplam›n›n, birinci iﬂverenden al›nanlar
dahil, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar› (2020 y›l›
için 600.000 TL) aﬂmas›,
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Birden fazla iﬂverenden al›nan ücretler toplam›n›n gelir vergisi tarifesinin dördüncü
gelir diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 600.000 TL) aﬂmamakla birlikte,
birinciden sonraki iﬂverenden al›nan ücretler toplam›n›n gelir vergisi tarifesinin
ikinci gelir diliminde yer alan tutar› (2020 y›l› için 49.000 TL) aﬂmas›,
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halinde, söz konusu ücret gelirleri y›ll›k beyanname ile beyan edilecektir.
Birinci iﬂverenden al›nan ücretin hangisi olaca¤› ücretli taraf›ndan serbestçe belirlenecektir.
Tevkifata tabi tutulmam›ﬂ ücret gelirleri tutar› ne olursa olsun, y›ll›k beyannameyle beyan
edilecektir.
Ücret gelirlerinin beyana tabi olma durumu kendi içinde de¤erlendirilecek olup, di¤er
gelirlerin bulunmas› halinde bu gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Baﬂka deyiﬂle;
di¤er gelirlerin beyan edilip edilmeyece¤inin tespitinde de ücret gelirleri dikkate
al›nmayacakt›r.
Tek iﬂverenden elde etti¤i ücret gelirini beyan etmek zorunda kalan mükellefler için ek bir
vergi ç›kmamaktad›r. Çünkü; y›l içinde kendisinden tevkif yoluyla kesilen vergiler ayn›
tarifeye göre vergilendirilerek ödenmiﬂ olup, y›ll›k beyanname üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden y›l içinde stopaj yoluyla ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.
Ücret gelirleri için y›ll›k beyanname verilmesi durumunda; GVK. 89'uncu maddesinde yer
alan mükellefin ﬂahs›na, eﬂine ve küçük çocuklar›na ait hayat sigorta primleri ile ölüm,
kaza, hastal›k, sa¤l›k, engellilik, anal›k, do¤um ve tahsil gibi ﬂah›s sigorta primleri, e¤itim
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ve sa¤l›k harcamalar› ile ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n beyan edilen gelirden indirim konusu yap›lmas›
mümkündür.
Bu durumda; tek iﬂverenden elde etti¤i ücret gelirini beyan etmek zorunda kalan ve yukar›da
say›lan giderleri bulunan mükelleflerin vergi iade hakk› do¤acakt›r. Söz konusu tutar Gelir
Vergisi beyannamesinin verilmesini takiben Vergi Dairesi'nden geri istenecektir.
Örnek:
Mükellef (A), 2020 y›l›nda iki ayr› iﬂverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin
tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmiﬂ bulunmaktad›r.
Birinci iﬂverenden al›nan ücret

575.000.- TL

‹kinci iﬂverenden al›nan ücret

40.000.- TL
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Mükellef (A), toplamda 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde etti¤inden, her iki ücretin
toplam› olan 615.000 TL üzerinden y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verecektir.
Örnek:
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Mükellef (A), 2020 y›l›nda üç ayr› iﬂverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin
tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmiﬂ bulunmaktad›r.
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Birinci iﬂverenden al›nan ücret
‹kinci iﬂverenden al›nan ücret
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Üçüncü iﬂverenden al›nan ücret

500.000.- TL
40.000.- TL
20.000.- TL

Mükellef (A)'n›n, toplam y›ll›k ücret geliri 600.000 TL'nin alt›nda kalmakla birlikte; ikinci
ve üçüncü iﬂverenlerden ald›¤› ücretlerin toplam› (40.000+20.000=60.000) 49.000 TL'nin
üzerindedir. Bu durumda; birinci iﬂverenden al›nan ücret de dahil edilerek 560.000 TL
üzerinden beyanname verilecektir.
Örnek:
Mükellef (A), 2020 y›l›nda üç ayr› iﬂverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin
tamam› tevkif yoluyla vergilendirilmiﬂ bulunmaktad›r.
Birinci iﬂverenden al›nan ücret

580.000.- TL

‹kinci iﬂverenden al›nan ücret

30.000.- TL

Üçüncü iﬂverenden al›nan ücret

15.000.- TL

Mükellef (A)'n›n, birinci iﬂverenden ald›¤› ücret 600.000 TL'nin alt›nda kalmakta, ayr›ca,
birinciden sonraki iﬂverenlerden al›nan ücretler toplam› da (30.000+15.000=45.000) 49.000
TL'yi aﬂmamaktad›r. Ancak; tüm iﬂverenlerden ald›¤› y›ll›k ücretler toplam›
(580.000+30.000+15.000=625.000) 600.000 TL'yi geçti¤inden, tamam› beyana tabi tutulacakt›r.

Arkan & Ergin
Member of JPA International

IV. SA‹R KAZANÇ VE ‹RATLARIN BEYANI :
1) Pay Senedi ve Kamu Ka¤›tlar›n›n Al›m-Sat›m Kazançlar›n›n Beyan› :
Bu bölümde, Gelir Vergisi Kanunu geçici 67.madde kapsam›na girmeyen ve dolay›s›yla
y›ll›k beyan konusu olan hususlar ele al›nacakt›r.
Gelir Vergisi Kanunu geçici 67.madde kapsam›na girenler ise sadece stopaj suretiyle
vergilendirilmekte ve y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabi tutulmamaktad›r.
B‹ST'te iﬂlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait pay senetlerinin bir y›l
süreyle elde tutulduktan sonra sat›lmas› halinde sa¤lanan kazanç vergiden
istisnad›r. 01.01.2006 tarihinden sonra sat›n al›nm›ﬂ olan pay senetlerinin ise,
iki y›l elde tutulduktan sonra sat›ﬂ› gelir vergisinden istisnad›r.
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Yurt d›ﬂ›nda kurulmuﬂ ﬂirketlere ait pay senetlerinin al›m-sat›m›nda ise herhangi
bir süre söz konusu de¤ildir. Al›m-sat›m kazanc› vergiye tabidir.
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‹vazs›z olarak iktisap edilen hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndaki kazançlar
vergiden istisnad›r.
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Ne kadar süre ile elde tutulmuﬂ olursa olsun, itfa tarihinden önce elden ç›kar›lan
kamu ka¤›tlar›ndan (örnek yurt d›ﬂ› ihraçl› Euro Bondlar) elde edilen ve
enflasyondan ar›nd›r›lm›ﬂ al›m-sat›m kazançlar› vergiye tabidir.
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Y›l içinde pay senedi ve/veya kamu ka¤›d› gibi birden fazla menkul k›ymetin
al›n›p sat›lmas› halinde bunlar›n kazanc›n›n birlikte hesaplanmas› gerekmektedir.
Di¤er bir ifadeyle, kar ve zararlar mahsup edilerek net kazanç bulunur.
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Pay senedi ve kamu ka¤›tlar›n›n al›m-sat›m kazançlar›nda, kazanc›n enflasyondan
ar›nd›r›lmas›; “Maliyetin artt›r›lmas›=ÜFE endekslemesi” yöntemi ile yap›lmaktad›r.
Burada “enflasyon indirimi oran›” uygulamas› söz konusu de¤ildir. (Pay senetlerinin maliyeti,
menkul k›ymetin elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere sat›n al›nd›¤› aydan itibaren, her
ay için TEFE oran›nda art›r›l›r.) (GVK mükerrer madde 81)
TEFE endekslemesinin yap›labilmesi için art›ﬂ oran›n›n % 10 veya üzerinde olmas› ﬂartt›r.

2) Gayr› menkul ve Di¤er Mallar›n Al›m-Sat›m Kazançlar›
5 y›ldan daha k›sa süre elde tutulan gayrimenkullerin sat›ﬂ› halinde elde edilen
kazanç 18.000.- TL'yi aﬂ›yorsa bu kazanç vergiye tabi tutulacak olup kazanc›n
18.000.-TL’si vergiden istisnad›r. 5 y›l içinde al›ﬂ-sat›ﬂ var ise kazanç vergiye tabi
olacakt›r. 01.01.2007 tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkuller için elde
tutma süresi 4 y›ld›r.
Gayrimenkul sat›ﬂlar›nda devaml›l›k ve s›kl›k söz konusu ise burada ticari kazanç
olarak de¤erlendirme söz konusu olabilir ve bu aç›dan y›ll›k gelir vergisi beyan›na
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tabi olabilir.
Gayrimenkullerin sat›ﬂ›ndan elde edilen kazanç tutar›; sat›ﬂ has›lat› ile maliyet
bedeli aras›ndaki fark olarak dikkate al›nacak ve maliyet bedeli ilgili k›ymetin
elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere her ay için Devlet ‹statistik Enstitüsünce
belirlenen TEFE oran›nda art›r›larak tespit edilecektir. 01.01.2006 tarihinden
sonra iktisap edilen gayr› menkullerde endeksleme yap›labilmesi için art›ﬂ
oran›n›n % 10'u geçmesi ﬂartt›r.
Gayrimenkullerin yan› s›ra, ayr›ca;
Gelir Vergisi Kanunu 70. maddede yaz›l› haklar,
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Telif haklar› ve ihtira beratlar›n›n,

Ortakl›k haklar› ve hisselerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar da
gelir vergisine tabi bulunmaktad›r.
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TEFE endekslemesine göre bulunan maliyet bedeli ile sat›ﬂ has›lat› aras›ndaki
fark 2020 y›l› için 18.000.- TL'yi aﬂarsa elde edilen kazanc›n 18.000.- TL'yi aﬂan
k›sm› 2021 y›l›nda beyan edilecektir.
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Enflasyondan ar›nd›r›lm›ﬂ tutar› 18.000.- TL'yi aﬂan kazançlar›n 18.000.- TL'ye
kadar olan k›sm› vergiden istisna olup beyannameye dahil edilmeyecektir.
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18.000.- TL'lik istisna, her bir iﬂlem için ayr› ayr› uygulanmayacak olup, GVK
mükerrer madde: 80 kapsam›ndaki bütün iﬂlemler nedeniyle ortaya ç›kan vergiye
tabi kazanc›n toplam›na uygulanacakt›r.

V. YURT DIﬁINDA ELDE ED‹LEN GEL‹RLER‹N BEYANI :
Vergi mevzuat›m›za göre; “tam mükellef” statüsündeki gerçek kiﬂilerce yurt d›ﬂ›nda elde
edilen gelirlerin Türkiye'de “y›ll›k beyan” esas›nda beyan edilmesi ve ilgili y›llardaki tarife
üzerinden % 15'ten baﬂlanarak % 35'e kadar vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yurt d›ﬂ› finansal piyasalardan elde edilen aﬂa¤›daki gelirler y›ll›k vergi
beyan› kapsam›nda olup, gelir vergisine tabidir.
Yurt d›ﬂ›ndaki Bankalardan al›nan mevduat faizi, repo faizi,
Türkiye Hazinesi'nin ç›kard›¤› Euro Bond faiz gelirleri ve sat›ﬂ kazançlar›
Türk özel sektör ﬂirketlerin yurt d›ﬂ›nda ihraç etti¤i tahvillerin faiz gelirleri ve al›m
sat›ﬂ kazançlar›,
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Yabanc› devletler ile yurt d›ﬂ›nda kurulmuﬂ ﬂirketlerin ç›kard›¤› bonolar›n faiz ve
sat›ﬂ kazançlar›,
Yabanc› ülkelerdeki ﬂirketlerin pay senetlerinden elde edilen kar paylar› ile
pay sat›ﬂ kazançlar›,
Yabanc› ülkelerde kurulmuﬂ olan yat›r›m fonlar› gelirleri,
Yabanc› ülkelerdeki vadeli iﬂlemler ile türev ürünlerden elde edilen gelirler (Yurt
d›ﬂ›ndaki finansal kuruluﬂlarda yap›lan Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Sözleﬂmeleri,
Yurtd›ﬂ› Fark Kontratlar› ve benzeri di¤er vadeli iﬂlem/türev ürün kazançlar›),
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Yabanc› ülkelerdeki yap›land›r›lm›ﬂ ürünlerden elde edilen gelirler,

Kontrol hisseleri Türkiye'de yerleﬂik kiﬂilere ait olan ve vergi cenneti olan ülkelerde
kurulu ﬂirket veya fonlardan temettü da¤›t›lmam›ﬂ olsa dahi elde edilmiﬂ say›lan
kazançlar (Kontrol Edilen Yabanc› Kurum=CFC uygulamas›),
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Yukar›da belirtilen, faiz ve kar pay› gibi gelirler (Menkul Sermaye ‹rad›) aç›s›ndan
mevzuat›m›zda bir beyan haddi vard›r. Buna göre bir takvim y›l› içinde yurt d›ﬂ›ndaki banka
hesaplar›ndan faiz geliri veya yurt d›ﬂ›ndaki ﬂirketlerden temettü gelirleri toplam› 2.600
TL'sini geçmiyor ise beyan yap›lmaz, bu tutar› geçti¤inde de gelirlerin tamam› vergiye
matrah olur.
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Yurt d›ﬂ›nda elde edilen gelirler Türkiye'ye getirilsin veya getirilmesin, e¤er yurt d›ﬂ› kazanç
kiﬂinin o ülkedeki banka hesab›na geçmiﬂse Türkiye'de y›ll›k gelir vergisi beyan›na tabi
olacakt›r. Çünkü yurt d›ﬂ›nda tasarruf meydana gelmiﬂtir ve kiﬂi bunu istedi¤i zaman yurda
transfer edebilir. Örne¤in, ABD Hazine Bono faiz kupon tahsilat› kiﬂinin yabanc› ülkedeki
banka hesab›na geçmiﬂ ise bu para Türkiye'ye transfer edilmese dahi vergiye konu olacakt›r.
Ancak, kiﬂinin iradesi d›ﬂ›ndaki sebeplerden Türkiye'deki hesaplara intikal yap›lam›yor ise
gelirin elde edilmesi kiﬂinin bunlara tasarruf edebildi¤i y›l itibariye gerçekleﬂir.
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Türkiye'de vergilendirme safhas›nda yurt d›ﬂ›nda ödenmiﬂ vergiler var ise bu tutarlar,
Türkiye'de ç›kan vergiden mahsup edilir. Böylece mükerrer vergileme yap›lmam›ﬂ olur.
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