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2008 YILINDA DAR MÜKELLEF GERÇEK
K‹fi‹LER TARAFINDAN ELDE ED‹LEN
GEL‹R‹N BEYANI
l Serdar AYTEK‹N*
Girifl
Gelir Vergisi Kanununun (GVK) birinci maddesinde belirtildi¤i üzere gelir

vergisinin mükellefi gerçek kiflilerdir. Gerçek kifliler vergi hukukunda tam mükel-

lef ve dar mükellef olmak üzere iki flekilde vergilendirilmektedir. GVK’n›n 3
maddesinde belirtildi¤i üzere Türkiye'de yerleflmifl olanlar mülkiyet esas›nda,

Resmi daire ve müesseseler veya merkezi Türkiye’ de bulunan teflekkül ve teflebbüslere ba¤l› olup ad› geçen daire, müessese, teflekkül ve teflebbüslerin iflleri do-

lay›s›yla yabanc› memlekette oturan Türk vatandafllar› ise uyrukluk esas›nda tam

mükellef olarak bütün gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir. Tam mükellef
gerçek kiflilerin gelirinin tespitinde flah›s önem kazanmakta ve flah›slar›n gelirleri
vergiye tabi tutulmaktad›r.

GVK’n›n ilgili maddeleri uyar›nca Türkiye’de bulunan yabanc›lar›n elde et-

tikleri kazanç ve iradlar ise dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilmektedir. Bu

durumda yabanc›lar›n Türkiye’de gelir elde edip etmedikleri ve hangi durumlarda
gelirin Türkiye’de elde edilmifl say›laca¤› dar mükellefiyette gelirin beyan› aç›s›n-

dan önem kazanmaktad›r. Bu nedenle çal›flmam›z›n amac› do¤rultusunda ilk olarak dar mükellef gerçek kiflilerin hangi durumlarda kazanç ve irad› Türkiye’de el-

de ettikleri aç›klanacakt›r. Gelirin elde edilmesi sonucunda dar mükellef gerçek
kiflilerin vermesi gereken beyannameler ise yaz›m›z›n ikinci bölümünde ayr›nt›l›

* Vergi Denetmeni
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olarak ele al›nacakt›r. Konuya tam olarak aç›kl›k kazand›rmak amac›yla GVK’n›n
ilgili hükümleri do¤rultusunda dar mükellef kavram›n› ve kazanç ve irad›n Türkiye’de elde edilmesini aç›kl›¤a kavuflturmak faydal› olacakt›r.

I.DAR MÜKELLEF VE KAZANÇ VE ‹RADIN TÜRK‹YE’DE ELDE
ED‹LMES‹

Dar mükellefiyet, GVK’n›n 6’›nc› maddesinde belirtildi¤i üzere Türkiye’de

yerleflik olmayan gerçek kiflilerin Türkiye’de elde etmifl olduklar› kazanç ve

iratlar› vergilemeyi amaçlayan bir mükellefiyet fleklidir. Tam mükellefiyette ge-

lir flah›stan hareketle kavrand›¤› halde, dar mükellefiyette önem tafl›yan husus,
Türkiye’de gelirin elde edilmifl olup olmad›¤›d›r. (Özbalc›, 2003, 100)

Türkiye’de yerleflmeden anlafl›lmas› gereken ise ikametgah› Türkiye’de

bulunanlar ve (‹kametgah, Kanunu Medeni’nin 19’uncu ve müteakip maddelerin-

de yaz›l› olan yerlerdir.) bir takvim y›l› içinde Türkiye’de devaml› olarak alt›

aydan fazla oturanlard›r. (geçici ayr›lmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.)
GVK’n›n 5.maddesinde baz› yabanc›lar›n ise Türkiye’de alt› aydan fazla

kalmalar› durumunda bile yerleflmifl say›lmayaca¤› belirtilmifltir. Kanun metnine

göre belli ve geçici 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 veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksad›yla ge-

lenler ve Tutukluluk, hükümlülük veya hastal›k gibi elde olmayan sebepler-

le Türkiye’de al›konulmufl veya kalm›fl olanlar Türkiye’de yerleflmifl say›lmayacakt›r.

Görüldü¤ü üzere Türkiye’de yerleflmifl olmayan ve yerleflmifl say›lmayan

gerçek kifliler dar mükellef olarak kabul edilmektedir.

Dar Mükellef gerçek kifliler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve

iradlar üzerinden vergilendirilmektedir. Vergilemeye tabi tutulacak kazanç ve ira-

d›n hangi hallerde Türkiye’de elde edilmifl say›laca¤› GVK’n›n 7 ve 8 maddelerinde aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
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GVK’n›n 7’inci maddesinde belirtildi¤i üzere Dar mükellefiyete tabi kimse-

ler bak›m›ndan kazanç ve irad›n Türkiye'de elde edildi¤i her kazanç unsuru ola-

rak ayr› ayr› belirlenmifltir. Kazanç ve irad›n elde edilmesi her kazanç unsuru ola-

rak belirli koflullara ba¤lanm›fl ve bu koflullar›n oluflmas› durumunda gelirin elde

edildi¤i kabul edilmifltir. Kazanç unsurlar›n›n koflullar›n› GVK’n›n s›ras›na göre
inceleyelim;

Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye'de iflyerinin olmas› veya

daimi temsilci bulundurmas› ve kazanc›n bu yerlerde veya bu temsilciler vas›-

tas›yla sa¤lanmas› (Bu flartlar› haiz olsalar dahi ifl merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de sat›n ald›klar› veya imal ettikleri mal-

lar› Türkiye'de satmaks›z›n yabanc› memleketlere gönderenlerin bu ifllerden do¤an kazançlar› Türkiye'de elde edilmifl say›lmaz.

Türkiye'de satmaktan maksat, al›c› veya sat›c›n›n veya her ikisinin Türki-

ye'de olmas› veya sat›fl akdinin Türkiye'de yap›lm›fl olmas›d›r. ‹fl merkezinden
maksat ise, ifl bak›m›ndan muamelelerin bilfiil topland›¤› ve idare edildi¤i merkezdir.

Kanunun 8’inci maddesi, iflyerinin tayininde Vergi Usul Kanunu hükümle-

rinin dikkate al›naca¤›n› belirtmifltir. Konuya iliflkin Vergi Usul Kanununun
156’nc› maddesi ise iflyerini; ma¤aza, yaz›hane, idarehane, muayenehane, imalat-

hane, flube, depo, otel, kahvehane, e¤lence ve spor yerleri, tarla, ba¤, bahçe, çift-

lik, hayvanc›l›k tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, tafl ocaklar›, inflaat
flantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, s›nai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icras›na tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullan›lan yer olarak tan›mlam›flt›r.

Daimi temsilci kavram›, GVK’n›n 8’inci maddesinde, bir hizmet veya ve-

kalet akdi ile temsil edilene ba¤l› olup, onun nam ve hesab›na belirli veya belirsiz
bir süre ile veya müteaddit ticari muameleler ifas›na yetkili kifli olarak aç›klanm›fl;

ayr›ca baz› flah›slar›n baflka herhangi bir flart aranmadan daimi temsilci say›laca¤›
belirtilmifltir. Buna göre Borçlar Kanununda tan›ml› ticari mümessiller, tüccar

vekilleri seyyar tüccar memurlar›; Türk Ticaret Kanunda tan›ml› acente duru-

munda bulunanlar ile temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, gi-
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derleri devaml› olarak k›smen veya tamamen temsil edilen taraf›ndan ödenenler ve ma¤aza veya depolar›nda temsil edilen hesab›na konsinyasyon sure-

tiyle satmak üzere devaml› olarak mal bulunduranlar Kanunun 7’nci maddesi uygulamas›nda daimi temsilci say›lacaklard›r.

Zirai kazançlarda, zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi flart› aran-

maktad›r. Bu durumda Türkiye’de yerleflik olmayan bir gerçek kiflinin, Türkiye’de
zirai faaliyet yapabilmesi için, kendisini temsile yetkili bir kimsenin de Türkiye’de bulunmas› gerekir. Zirai faaliyetin sadece “fiili” k›sm› ile u¤raflan kimse de

vergileme ile ilgili görevleri yerine getirmek bak›m›ndan muhatap olarak al›nacakt›r.(Özbalc›, 2003, 120)

Ücretlerde, hizmetin Türkiye’de ifa edilmifl veya edilmekte olmas› veya

Türkiye’de de¤erlendirilmesi, yine Türkiye’de kain müesseselerin idare meclis
baflkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurlar›na ait huzur hakk›, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye’de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Hizmetin Türkiye’de de¤erlendirilmifl say›lmas› için, ödenen ücretin kamu

idare ve müesseseleri, dernek ve vak›f gibi kurulufllar, kurumlar vergisi mükellef-

leri veya gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar›n giderleri aras›na intikal etmifl
olmas› gerekir. (Özbalc›, 2003, 122)

Serbest meslek kazançlar›nda, serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de

icra edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul sermaye iratlar›nda, gayrimenkulün Türkiye'de bulunma-

s› ve bu mahiyetteki mal ve haklar›n Türkiye'de kullan›lmas› veya Türkiye'de

de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde ise kiralanmalar› ile gayri-

menkul sermaye irad› do¤uracak mal ve haklar tespit edilmifltir. Bu maddede belirtilen mal ve haklar, gayrimenkuller, gayrimenkul niteli¤indeki ayni haklar, ba-

z› menkul mallar, fikri ve s›nai haklar (Öncel, Kumrulu ve Ça¤an, 2002, 306) alt›nda ayr›ma tabi tutulmaktad›r.

Menkul sermaye iratlar›nda, sermayenin Türkiye'de yat›r›lm›fl olmas›

gerekmektedir. Bu hüküm, menkul sermaye irad›n› sa¤layan sermayenin Türki-
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ye’de kullan›lmas›n› ifade eder.(Özbalc›, 2003, 126) Dar yükümlülü¤e tabi olanlar›n Türkiye’de kullan›lan sermayelerinden elde edilen menkul sermaye iratlar›, Türkiye’de emirlerine amade k›l›nd›¤› anda elde edilmifl say›l›r.(Ekmekçi, 1994, 65)

Di¤er kazanç ve iratlarda, bu kazanç veya iratlar› do¤uran iflin veya mu-

amelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Kanun metninin birkaç maddesinde yer alan de¤erlendirmeden maksat,

ödemenin Türkiye'de yap›lmas› veya ödeme yabanc› memlekette yap›lm›flsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesab›na ödeme yap›lan›n hesaplar›na intikal etti-

rilmesi veya kâr›ndan ayr›lmas›d›r. Söz konusu maddenin sonunda belirtilen ka-

r›ndan ayr›lmas›ndan maksat gider olarak kay›tlara geçirilmesidir.

Dar mükellef kavram›n› ve kazanç ve irad›n Türkiye’de elde edilmesini

aç›klad›ktan sonra dar mükellef gerçek kiflilerin vermek zorunda olduklar› beyannameleri kazanç unsurlar› itibar›yla aç›klayal›m.
II.DAR MÜKELLEFLERDE BEYAN

Gelir Vergisi uygulamas›nda, kazanç ve iratlar›n tespiti sonras›nda elde edi-

len gelirin vergiye tabi tutulmas› amac›yla beyanname verilmesi gerekmektedir.
Çal›flmam›z›n bu bölümünde dar mükelleflerin gelir uygulamas›na göre elde ettikleri kazanç ve iratlar› için vermek zorunda olduklar› beyannamelere kazanç ayr›-

m› yap›larak de¤inilecektir. Gelir Vergisi uygulamas›nda y›ll›k beyanname, münferit beyanname ve muhtasar beyanname olmak üzere üç çeflit beyanname bulunmaktad›r.

GVK’n›n 86 maddesinde ise baz› gelirler için beyanname verme zorunlulu-

¤u olmad›¤› belirtilmektedir. Kanun maddesinin 1 numaral› f›kras›nda tam mükel-

lefiyette, 2 numaral› f›kras›nda ise dar mükellefiyette elde edilen kazanç ve irat-

lar›n hangi flartlar›n gerçekleflmesi durumunda beyanname verme zorunlulu¤unun
ortadan kalkt›¤›na iliflkin hükümlere yer verilmifltir. GVK’n›n 86 maddesinde dar
mükellef gerçek kiflilerin, tamam› Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmifl
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olan; ücretleri, serbest meslek kazançlar›, menkul ve gayrimenkul sermaye
iratlar› ile di¤er kazanç ve iratlar› için y›ll›k beyanname vermeyece¤i, di¤er ge-

lirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyece¤i belirtilmifltir. Bu durumda hangi gelirler için y›ll›k beyanname verilmesi ge-

rekti¤i hangi gelirler için y›ll›k beyanname verilmeyece¤i karmaflas› yaflanmakta
olup, gelir unsurlar› itibar›yla ayr›m›n yap›lmas› gerekmektedir.

Dar mükellef gerçek kiflilerin GVK’n›n 94 maddesinde say›lan kiflilere mal

ve hizmet teslimi durumunda ise tevkifat suretiyle vergilenmeye tabi tutulmakta-

d›rlar.GVK’n›n 94 maddesinin 1’inci f›kras›nda belirtilen kifli ve kurulufllar genel
olarak; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ti-

caret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadî ifl-

letmeler kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye
mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai kazançlar›n› bilanço veya ziraî
iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçilerdir.

Söz konusu kifli ve kurulufllar dar mükellef gerçek kiflilere nakden veya he-

saben yap›lan ödemeleri üzerinden gelir vergisine mahsuben tevkifat yapmak ve

bir ay içinde yapt›klar› ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile
bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ay›n yirminci günü akflam›na kadar, öde-

me veya tahakkukun yap›ld›¤› yerin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

GVK’n›n 94 maddesi ücret, serbest meslek kazanc›, gayrimenkul sermaye

irad›, menkul sermaye irad›, di¤er kazanç ve irad ödemelerini kapsamaktad›r. Bu
durumda dar mükellef gerçek kiflinin elde etti¤i bu tip gelirleri GVK’n›n 94.mad-

desinde belirtilen kiflilerden elde etmesi durumunda tevkif usulüyle vergilemeye
tabi tutulduklar› için tevkifat nihai vergileme olmakta ve beyanname vermelerine
gerek kalmamaktad›r.
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A. DAR MÜKELLEFLERDE YILLIK BEYANNAME VER‹LECEK
HALLER

Gelir vergisi, prensip olarak mükellefin beyan› üzerine sal›nan, beyan esas›-

na dayal› bir vergidir. Mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde
yaz›l› yedi gelir unsurundan bir takvim y›l› içerisinde elde ettikleri kazanç ve irat-

lar›, söz konusu kanunda aksine hüküm bulunmad›kça y›ll›k beyanname ile beyan
ederler. (Beyanname Düzenleme K›lavuzu, 2006, 329)

Dar Mükellefiyette y›ll›k gelir vergisi beyannamesi verilmesi, Türkiye’de ti-

cari ve zirai kazanç elde edildi¤i ve kaynakta vergi kesintisine tabi olmayan gayrimenkul sermaye irad› elde edildi¤i durumlara münhas›rd›r. Kaynakta vergi ke-

sintisine tabi tutulmam›fl olan gayrimenkul sermaye irad› bak›m›ndan y›ll›k beyanname verilmesi gere¤i de istisnai olarak ve mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller dolay›s› ile ortaya ç›kmaktad›r.

GVK uyar›nca gayrimenkul sermaye irad› sa¤layacak di¤er mal ve haklar

GVK’n›n 94 maddesi uyar›nca vergi kesintisi yapacak kifli ve kurumlara kiralana-

ca¤› için vergileme tevkifat esas›nda yap›lmak zorundad›r. Vergi kesintisi yapan
kifli ve kurumlar muhtasar beyanname ile yap›lan stopaj› beyan etti¤inden dar mükellef beyanname vermek zorunda de¤ildir. (Özbalc›, 2003, 687)

B.DAR MÜKELLEF‹YETTE MÜNFER‹T BEYANNAME VER‹LECEK
HALLER

GVK uyar›nca dar mükellefler, y›ll›k beyan esas›na tabi olmayan, stopaj su-

retiyle de vergilendirilmemifl gelir unsurlar›n› münferit beyanname ile beyan ederler. Münferit beyannamenin verilmesi, verginin tahakkuku ve tahsili ile ilgili dü-

zenlemelere Gelir Vergisi Kanununun 101 ve 102’nci maddelerinde yer verilmifltir. GVK’n›n 101 madde metni afla¤›da yer ald›¤› gibidir;

Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden y›ll›k beyanname vermeye mecbur

olmayanlar:
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1. Gayrimenkullerin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç ve iratla-

r›n›, gayrimenkulün bulundu¤u,

2. Menkul mallar›n ve haklar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an di¤er kazanç

ve iratlar›n›, mal ve haklar›n Türkiye'de elden ç›kar›ld›¤›,

3. Ticari veya zirai bir iflletmenin faaliyetinin durdurulmas› veya terk edil-

mesi karfl›l›¤›nda elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar›n› iflletmenin bulundu¤u,

4. Ar›zi olarak ticari ifllemlerin yap›lmas›ndan veya bu nitelikteki ifllemlere

tavassuttan elde edilen di¤er kazanç ve iratlarla, ar›zi olarak serbest meslek fa-

aliyetleri dolay›s›yla elde edilen kazançlar ve dar mükellefiyete tabi olanlar›n 45'
inci maddede yaz›l› iflleri ar›zi olarak yapmalar›ndan elde ettikleri di¤er kazanç
ve iratlar, faaliyetin yap›ld›¤› veya yolcu veya yükün tafl›ta al›nd›¤›,

5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri iflleriyle ilgili ola-

rak sonradan elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar (zarar yaz›lan de¤ersiz alacak-

larla, karfl›l›k ayr›lan flüpheli alacaklar›n tahsili dahil), ticari, zirai veya mesleki bir
faaliyete hiç giriflilmemesi veya ihale, art›rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi
karfl›l›¤›nda elde ettikleri di¤er kazanç ve iratlar›, vergisi tevkif suretiyle al›nmam›fl menkul sermaye iratlar›n› ve di¤er her türlü kazanç ve irada iliflkin

ödemenin Türkiye'de yap›ld›¤›,

6. Di¤er hallerde Maliye Bakanl›¤›'nca belirlenen,
Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetlerine iliflkin olanlar›n beyan-

namelerinin bu faaliyetlerin sona erdi¤i bu kazanç d›fl›ndaki di¤er kazanç ve irat-

larla ilgili beyannamelerin ise bu kazanç ve iratlar›n iktisap olundu¤u tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmesi mecburidir.

Geliri telif ve patent haklar›n›n sat›fl›ndan ibaret olan ve tamam› üzerinden

tevkif suretiyle gelir vergisi ödemifl bulunan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu
gelirleri için münferit beyanname vermeleri ihtiyaridir.
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GVK’n›n 86 maddesinde belirtildi¤i üzere tevkif yoluyla vergilendirilen ka-

zanç ve iratlar için y›ll›k beyanname verilmeyecektir. GVK’n›n 101 maddesi uya-

r›nca ise di¤er kazanç ve iratlar ve tevkif yoluyla vergilendirilmemifl menkul

sermaye iradlar› için ise münferit beyanname verilecektir. Dar mükelleflerin ver-

mek zorunda olduklar› beyannameleri kazanç ve irad unsurlar› itibar›yla bir tablo
halinde afla¤›da yer ald›¤› flekilde özetleyebiliriz.
Y›ll›k Beyanname
Verilecek Kazanç ve
‹radlar
Ticari Kazançlar
Zirai Kazançlar
Gayrimenkul Sermaye
‹rad›•
Ücretler••
Serbest Meslek
Kazançlar›••

Münferit Beyanname
Y›ll›k Beyanname Verilmeyecek
Verilecek Kazanç ve ‹radlar Kazanç ve ‹radlar•••

Di¤er Kazanç ve ‹ratlar
Menkul Sermaye ‹radlar›••

Ücretler
Serbest Meslek Kazançlar›
Menkul Sermaye ‹radlar›
Gayrimenkul Sermaye ‹rad›

• Tevkif suretiyle vergilendirilmemifl olmak kofluluyla, Gayrimenkul serma-

ye irad›nda bu konuma sadece Mesken olarak kiraya verilen konutlar uymaktad›r.
•• Tevkif suretiyle vergilendirilmemifl olmak kofluluyla
•••Tevkif suretiyle vergilendirilmifl olmak kofluluyla
III.SONUÇ
Dar Mükellefiyet esas›nda y›ll›k beyanname verenlerin, tevkif yoluyla ver-

gilendirilmemifl menkul sermaye irad› ve di¤er kazançlar› için ayr›ca münferit be-

yanname vermelerine gerek yoktur. Gelir Vergisi Kanununun 84 maddesinde belir-

tildi¤i üzere münferit beyannamenin dar mükellefiyete tabi olanlar›n y›ll›k beyanna-

me ile bildirmeye mecbur olmad›klar› kazanç ve iratlar› ve vergisi tevkif suretiyle
al›nmam›fl olan kazanç ve iradlar›n bildirilmesine mahsus oldu¤u net bir flekilde
aç›klanm›flt›r. Bu nedenle münferit beyanname yaln›zca y›ll›k beyanname verilmesini gerektirmeyen kazanç ve irat elde edildi¤i zaman verilmesi gerekmektedir.
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