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KURUM KAZANÇLARINDAN YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN TEVKİFAT UYGULAMASI İLE KÂR 

DAĞITIMI VE SONRASINDA YAPILAN BEYANA İLİŞKİN HATALAR

Son günlerde tüm meslek camıyamızı ilgilendiren yeni bir torba yasa tasarı içerinde yer alan

kurum kazançları üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı ile birlikte kurumların kâr

dağıtımı ve sonrasında yapılan beyanlara ilişkin hatalar ile bahsi geçen tasarıdaki diğer vergi

kanunlarında yapılması düşünülen düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunmaya

çalışacağım. 

I. KURUM KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN VERGİ TEVKİFATI

A. VERGİ TEVKİFATINA TABİ KURUMLAR 

Torba yasa tasarısında Gelir Vergisi Kanununa geçici 92 nci madde hükmü eklenerek;

1. YIllık kurumlar vergisi beyanname veren kurumlar,

2. Özel beyanname veren kurumlar

kurum kazançları üzerinden vergi tevkifata yapılması öngörülmüştür



B. VERGİ TEVKİFATI HANGİ DÖNEM KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR

Yıllık veya özel beyanname veren kurumların sadece 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin 

kurum kazançları üzerinden vergi tevkifat yapılacaktır. 

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için bu tevkifat, ilgili yıl içinde başlayan hesap 

dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

C. VERGİ TEVKİFATINA TABİ MATRAHI NASIL HESAPLANACAKTIR

Yıllık veya özel beyanname veren kurumların ticari bilanço kârlarına KKEG eklenmesi ile 

bulunacak kurum kazançlarından;

1- Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan iştirak kazançları 

istisnasının,

2- Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan:

Türkiye’de Kurulu;

a) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 
kazançları,

b) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı 
yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,
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c) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

d) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

e) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,

f) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları,

istisnasının,

3- Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde yer alan yatırım indirimi istisnasının,

4- Hesaplanan kurumlar vergisinin

düşülmesinden sonra kalan kurum kazancı vergi tevkifatının matrahı olacaktır.

D. VERGİ TEVKİFATININ ORANI

Yıllık veya özel beyanname veren kurumların;

1. 2020 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurum kazançları üzerinden %10,

2. 2021 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurum kazançları üzerinden %10,

3. 2022 vergilendirme dönemine ilişkin kurum kazançları üzerinden %5,

oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.
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E. VERGİ TEVKİFATI NE ZAMAN YAPILIR

Kurum kazançları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı, kurumlar vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

F. VERGİ TEVKİFATININ BEYANI VE VERGİNİN ÖDENMESİ

Kurum kazançları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı, tevkifatın yapıldığı ayı takip eden 

ayın 26 ncı günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bağlı bulunulan vergi 

dairesine beyan edilerek ve aynı süre içinde ödenecektir.

G. VERGİ TEVKİFATININ YAPILMAYACAĞI DURUMLAR

Yukarıda açıklanan vergi tevkifatının yapılacağı tarihe kadar, kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği hesap dönemine ilişkin kârın dağıtımına (avans olarak 

dağıtılanlar dahil) veya dar mükellef kurumlar tarafından ana merkeze aktarılan tutara 

bağlı olarak tevkifat yapılması (Normal kâr dağıtımında %15 oranındaki vergi tevkifatın 

yapılması) durumunda, tevkifat yapılan tutara isabet eden kısım için bu madde 

kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır.
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H. BU MADDE UYARINCA VERGİ TEVKİFATI YAPILAN KAZANCIN DAĞITILMASI

1. Kazancın tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilcisi 

olan dar mükellef kurumlar dışındaki gerçek kişi veya kurumlara dağıtılması:     

Bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan kazancın dağıtılması halinde, dağıtılan kâr 

payı veya dar mükellefler tarafından ana merkeze aktarılan tutar üzerinden Gelir Vergisi 

Kanunun 94 ünü maddesinin 1 inci fıkarasının 6 numaralı bendinin (b.i) ve (b.ii) alt bentleri 

ile Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin 

üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca ayrıca tevkifat yapılacaktır. 

Bu durumda tevkifatın matrahı, dağıtıma konu olan ve safi tutar olarak kabul edilen kâr 

payının veya ana merkeze aktarılan tutarın, bu madde kapsamında yer alan oran 

kullanılmak suretiyle brüte iblağ edilerek bulunan gayrisafi tutarıdır. Bu madde kapsamında 

tevkif edilen vergi, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanun uyarınca yapılan 

tevkifattan mahsup edilir. Şu kadar ki, mahsup edilecek vergi, kurum kazancı kapsamında 

tevkifata tabi tutulan ve sonrasında dağıtılan kâr payına veya ana merkeze aktarılan tutara 

konu gayrisafi tutarın bu madde kapsamında yapılan tevkifat oranına isabet eden 

kısmından fazla olamaz. Mahsup edilemeyen vergiler red ve iade edilmeyecektir.
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2.  Kazancın tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilcisi 

olan dar mükellef kurumlara dağıtılması:     

Bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan kazancın tam mükellef kurumlara veya 

Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 

dağıtılması durumunda tevkif olunan vergiler red ve iade olunmaz. 

Kazancı elde eden bu kurumlarca, dağıtıma konu olan ve safi tutar olarak kabul edilen kâr 

payı bu madde kapsamında tabi olduğu tevkifat oranı kullanılarak brüte iblağ edilir ve bu tutar 

üzerinden kanuni defterlerine kaydedilir. Bu kazancın, kazancı elde eden kurumlar tarafından 

Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca tevkifata tabi tutulması gereken kâr 

payı veya ana merkeze aktarılan tutar olarak dağıtılması durumunda, bu madde kapsamında 

tevkif edilen vergi, dağıtıma konu edilen kâr payına veya ana merkeze aktarılan tutara isabet 

eden kısma ilişkin yapılan tevkifattan mahsup edilir.

İ. KURUM KAZANCI ÜZERİNDEN YAPILAN VERGİ TEVKİFATININ İADESİ

Kurum kazançları üzerinden yapılan vergi tevkifatı aşağıda belirtilen durumlarda iade edilecektir.

1. Bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan kazancın, sermayeye eklenmesi halinde 

sermayeye eklenen tutara isabet eden vergi, tevkifatı yapan kuruma red ve iade edilecektir.

2. Bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan kazancın, kurumlara kâr payı olarak 

dağıtılmasını müteakip kazancı elde eden bu kurumlarca sermayeye eklenmesi durumunda ise, 

sermayeye eklenen tutara isabet eden vergi, sermaye artırımında bulunan kuruma red ve iade 

edilecektir.
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J. TANIMLAR VE YETKİ

Bu maddede yer alan “bu Kanun ile 5520 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken 

tevkifat” ibaresinin; 

a) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin 

(b.i) ve (b.ii) alt bentlerine,

b) Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinin ikinci ve 30 uncu maddesinin 

üçüncü ve altıncı fıkralarına,

göre yapılması gereken vergi tevkifatı ifade etmektedir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
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K. TEVKİFAT UYGULAMASINDA TARTIŞILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Tasarıda yer alan ve yukarıdaki ayrımlarda açıklanan geçici 92 inci madde hükmünün

aynen yasalaşması halinde aşağıda yer verilen konularda sorunların yaşanabileceğini

düşünülmektedir.

1.Tasarı 2021 yılında yasallaşmış olacağından, tevkifat uygulaması ancak yasanın

yürürlük tarihinde sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin kurum kazançlarından

yapılacağından, tasarıda 2020 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurum kazançları

üzerinden yapılması, vergi kanunlarının geriye uygulanamaz ilkesiyle çelişir ve bu

nedenle “2020 yılının” tasarıdan çıkarılması uygun olacaktır.

Aksi takdirde konunun yagıya intikali ile hem idare ve hem de vergi mükellefleri

gereksiz zaman kaybetmelerine ve yargını da gereksiz meşgul edilmesine sebebiyet

verilecektir. 

2. Bahsi geçen madde metninde, kurumlar vergisi beyan süresi öncesinde, kurum

kazançının sermayeye eklenmesi durumunda stopaj yapılıp yapılmayacağı hususuna

yer verilmemiştir. 

Ancak kârın sermayeye ilave edilen kısımı üzerinden, bu madde kapsamında vergi

tevkifatının yapılmaması gerektiği kanısındayım.
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3. Bu madde kapsamında yapılan vergi tevkifatı kâr payının vergilendirilmesi olduğuna

göre, Çifte Vergilendirme Anlaşmalarının kâr payı vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin

uygulanması gerektiği dikkate alınarak, Çifte Vergilendirme Anlaşmasında kâr payı

üzerinden alınacak veginin %5 oranı ile sınırlandırılmış olduğu durumda; 2020 ve 2021 yılı

vergilendirme dönemlerinde yapılacak vergi tevkifatının %5 olarak uygulanması gerektiği

kanısındayım.

Hayır, %10 oranında tevkifatın yapılacağı yönünde bir açıklama veya düzenleme

geldiğinde ise, kârın dar mükelleflere dağıtımı sonrasında %5 oranında yapılan fazla vergi

tevkifatın ilgili mükellefin talebi doğrultusunda iade edilmesi gerekecektir.

4. Tevkifata tabi kurum kazancının tespitinde; tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere

kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari bilanço kârına ekleneceği gerektiği belirtilmiş

olmasına rağmen o dönemin kazançı sayılmayan gelirlerin indirilmesine yönelik bir

düzenlemeye yer verilmemiştir.

Öneğin yasalara uygun olarak ayrılmadı nedenle ilgili yılda kanunen kabul edilmeyen

gider olarak ticari bilanço kârına ilave edilen şüpheli alacak tutarının bilahare tahsil 

edilerek gelir yazılması veya kıdem tazminatının ayrılması gibi.
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Kaldıki aşağıda yer verilen bir kısım KKEG’ ler özelliği gereği tevkifat matrahının 

hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Şöyleki;

a) Şirkete ait cezalar, vergi idaresine ödenen tecil faizi, pişmanlık zammı, gecikme 

zammı ve gecikme faileri gibi KKEG’ ler ortaklara dağıtılabilir bir kazanç unsuru 

olmadığından,

b) %15 oranında vergi tevkifat yapılmış ve KKEG olarak yazılmış olan örtülü 

sermaye üzerinen ödenen faiz ve benzeri ödemeler ile transfer fiyatlandırması yolu ile 

örtülü kazanç dağıtım tutarından mükerrer tevkifat yapılmış olacağından,

bunların tevkifat matrahından indirimesi gerekmektedir.

5. Geçmiş yıl zararlarının önerilen tasarı maddesinde indirilmesi gerektiğine ilişkin 

bir belirtilme yapılmadığı gibi gerekçesinde de buna ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.

Bu durumda; geçmiş yıl zararları nedeniyle kâr dağıtması mümkün olmayan veya 

dağıtıma konu kârı bulunmayan kurumların haksız olarak vergilendirilmesi söz konusu 

olacaktır.
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6. Türk Ticaret Kanunu hükümler uyarınca ayrılan ve yasal zorunluluk nedeniyle 

dağıtımı engellenen kanuni yedek akçelerin tevkifat matrahından indirilmesi yönünde 

tasarıda veya gerekçesinde bir açıklamaya yer verilmemiştir.

7. Taşınmaz ve iştirak satışlarında olduğu gibi kazançın en az beş yıl süre ile 

dağıtılmaması veya tasfiyeye kadar dağıtıma konu edilmeyen kazançlar hakkında 

tevkifatın yapılmaması gerektiği yönünde tasarıda bir hüküm yer almadığından, bu tür 

kazançlar üzerinden vergi ödenmesi mantıkla bağdaşmayacağı  gibi tevkif edilen 

vergilerin bir kısmının daha sonra kâr dağıtımına bağlı olarak tevkifatın mahsubu da 

mümkün olmayabilecek ve nihayi vergi haline gelmesi ile karşılaşılabilecektir.
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II. KURUMLARIN KÂR DAĞITIMINDA DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR

Kurumlar vergisi mükelleflerince kâr dağıtımında biri Türk Ticaret Kanunda ve diğeride 

Vergi Kanunlarında yer verilen düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

A. TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİNCE KÂR DAĞITIMINDA DİKKATE 

ALINACAK DÜZENLEMELER

Kurumlarda kâr dağıtımı genel kurul kararı ile yapılır. Bu karar aşamasında Türk 

Ticaret Kanununa göre;

1. Ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşana kadar dönem kârının %5’i birinci tertip 

yedek akçe olarak ayrılması,

2. Ödenmiş sermayenin %5’i tutarında ortaklara 1.Temettü ayrılması,

3. Dağıtımına karar verilen 2. Temettü tutarının %10’u ikinci tertip yeden akçe 

ayrılması,

4. Varsa hayır işlerinde kullanılmayan emisyon primlerinin kanuni yedek akçeye 

eklenmesi,

5. Karar alınmış ise olağanüstü yedek akçenin ayrılması,

6. Varsa geçmiş yıl ticari zararların kapatılması

sağlanmış olması gerekmektedir.
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B. VERGİ KANUNLARI GEREĞİNCE KÂR DAĞITIMINDA DİKKATE ALINACAK 

DÜZENLEMELER

Kurumların kâr dağıtımında vergi kanunlarında yer alan aşağıda belirtilen

düzenlemelere dikkat edilmesi gerekmektedir. 

1. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin, dönemin vergi karşılığı

olarak kayıtlara intikal ettirilmesi ve mali tablolarda yer verilmesi sağlanmalıdır.

2. Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları üzerinde gereki vergi

tevkifatının yapılması ve bu tür kazancın ortaklara dağıtımı sırasında kâr dağıtımına

ilişkin tevkifatın yapılmaması sağlanmalıdır.

3. Kurumların kurum kazançlarının dağıtımı sırasında Gelir Vergisi Kanununun geçici

62 inci maddesi hükmünün mutlak dikkate alınması gerekir. Buna göre;

a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde

edilmiş kazançlarının,

b) 01.01.1999 tarihinden 31.12.2002 tarihleri arasında sona eren hesap

dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilen edilmiş kazançlarının,

c) Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi kapsamında %19,8 gelir vergisi

tevkifatına tabi tutulmuş kazançlarının,

ortaklara dağıtılmasına sırasında, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında

vergi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.
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Bu cümleden olarak;

i) Kurumların 31.12.1998 ve öncesi tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde 

edilmiş kurum kazaçlarının dağıtmında kâr payı alan gerçek kişilerin bu kâr payları 

gelir vergisinden müstesna edilmiştir. 

ii) Gerçek kişiler tarafından yukarıda yer verilen (b) ve (c) kapsamında elde edilen 

kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının 1/9’u eklendikten sonra, bulunan 

tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirlerin yıllık beyanname ile 

beyan edilmesi halinde, beyannameye dahil edilen tutarın 1/5’i beyanname üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinden mashup edilir.

iii) Kurumlar vergisi mükelleflerin doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla, yukarıda 

(a), (b) ve (c) belirtilen nitelikli kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının 

dağıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kişilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili 

yukarıda açıklanan hükümler aynen uygulanacaktır.
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Dolayısıyla kurumların;

- Hangi dönemin kârını dağıttıklarını, 

- Dağıtılan kazancın ne kadarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançtan, 

ne kadarının da istisnaya tabi olmayan kurum kazancından ibaret olduğunu,

tüm ortaklarına bildirmiş olması gerekmektedir.   

Ayrıca geçici 62 inci maddesinin son fıkrasında yer alan düzenlemede; bu madde

kapsamındaki kâr payları için, Gelir Vergisi Kanununun 22 inci maddesindeki menkul

sermaye iradı istisnasın uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Burada hemen belirtelim ki kâr dağıtımında kurumlar ortaklarına yukarıda yer

verilen açıklamaları yapmadıklarından, kâr payı alan gerçek kişi ortakların büyük bir

çoğunluğu aldıkları net kâr payını %15 oranındaki vergi tevkifatı dikkate alınarak

brütleştirmekte ve yasısını vergiye tabi gelir olarak GVK’ nun 103 üncü maddesinde

tarifenin ikinci gelir dilimindeki tutarın aşılması halinde beyan edilmekte ve beyan

üzerinden hesaplanan vergiden ise, kâr payının tamamından tevkif edilen vergiyi

mashup etmek suretiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 62 nci maddesi kapsamında

elde edilen kâr paylarınıda GVK’nun 22 inci maddesi kapsamında değerledirildiği

nedenle hatalı beyanda bulunularak haksız vergi iadesine sebebiyet verilmektedir.



Örnek 1: (X) Anonim Şirketi yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazancını 

2019 yılında dağıtması sonucunda gerçek kişi ortak 85.000.- TL net kâr payı elde 

etmiştir. Net kâr payının 1/9’ u olan (85.000 x 1/9)= 9.445 TL net kâr payına eklenip 

yarısı olan (85.000 +9.445)/2=47.222 TL, GVK’nun 103 üncü maddesindeki tarifenin 

ikinci gelir dilimini aştığı için beyan edilecek ve hesaplanan 9.628 TL vergiden, beyan 

edilen 47.222 TL kâr payının 1/5 olan (47.222 x 1/5)=9.445 TL mashup edilerek (9.628 

– 9445)=184 TL vergi ödenecektir.

Örnek 2: Bu kâr payını istisna kazançtan oluştuğunun bilinmemesi halinde 

gerçek kişi almış olduğu 85.000 TL kâr payını %15 tevkifat oranı ile brütleştirdiği 

100.000 TL’ın yarısı olan 50.000 TL GVK’nun 103 üncü maddesindeki tarifenin ikinci 

gelir dilimini aştığı için beyan edilecek ve hesaplanan 10.600 TL vergiden,  kâr payının 

tamamı üzerinden tevkif edilen 15.000 TL vergiyi mashup etmek süretiyle mashup 

edemediği  (10.600 – 15.000)=4.400 TL verginin vergi ideresinden iadesini talep 

edecektir.

Örnek 3: (Y) Limited Şirketi 1997 yılında elde edilen kurum kazancını 2000 

yılında dağıtmış ve bu dağıtım sonrasında gerçek kişi ortak 85.000 TL kâr payı 

almıştır. Aslında alınan bu kâr payı GVK’ nun geçici 62 inci maddesi kapsamında 

vergiden istinna edildiğinden beyan edilmeyecektir.
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Ancak, bu kârı hangi yılın kazancından dağıtıldığı konusunda şirket tarafından 

ortaklara bilgi verilmediğinden bu gerçek kişi almış olduğu 85.000 TL kâr payını %15 

tevkifat oranı ile brütleştirdiği 100.000 TL’ın yarısı olan 50.000 TL GVK’nun 103 üncü 

maddesindeki tarifenin ikinci gelir dilimini aştığı için beyan edilecek ve hesaplanan 

10.600 TL vergiden,  kâr payının tamamı üzerinden tevkif edilen 15.000 TL vergiyi 

mashup etmek süretiyle mashup edemediği  (10.600 – 15.000)=4.400 TL verginin vergi 

ideresinden iadesini talep edecektir.

Her üç örnekte görüldüğü gibi kurumların kâr dağıtımında yasada yer verilmemiş 

olsa bile belirtilen konular hakkında ortakların bilgilendirilmesi halinde yanlış bir 

uygulmanın önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.

.
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III. TASARIDA ÖNGÖRÜLEN VE DİĞER VERGİ KANUNLARINI İLGİLENDİREN  DÜZENLEMELER

A. 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen düzenlemeler:

1. Kanunun 85 inci maddesinde değişiklik yapılmakta ve muhafazası tehlikeli veya masraflı

olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmaktadır.

Ayrıca, yeni düzenlemeler ile menkul malların elektronik ortamda da satışı mümkün hale 

geldiğinden mevcut maddeye eklenen yeni fıkra ile asıl alıcıların artırmaya iştirak ederek malın

gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, artırmaya iştirak edecek kişilerden teminat

alınmasına yönelik düzenleme yapılmakta ve malın türü ve değeri ile satış şeklini esas alarak

teminat alınmayacak halleri belirlemeye ve teminat olarak para yerine teminat mektubu

alınması hususlarında karar vermeye alacaklı amme idarelerine yetki verilmektedir.

2. Kanunu 86 ncı maddesinde değişiklik yapılarak, artırma sonucunda kendisine ihale edilen

malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi

oranında faiz alınması öngörülmüştür.

Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından

vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı

almaktan vazgeçmesi halinde ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin sorumluluğu

netleştirilmekte ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın

ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmektedir. Bu durumda dahi mal birinci defa

kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi

oranında faizi ödeme sorumluluğu devam edeceği hüküm altına alınmıştır.
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3. Kanunu 90 ıncı maddesinde yapılan düzenlemede, gayrimenkullerin elektronik

ortamda satışına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca, satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak 6183 sayılı

Kanunu tatbik etmekle görevli idarelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkan

sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye

alacaklı amme idareleri yetkili kılınmıştır.

4. Kanunu 97 nci maddesinde yapılan düzenlemede, gayrimenkul kendisine ihale

olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin

sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.

5. İlgili Kanuna “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlığı ile

97/A madde eklenmek suretiyle; 

Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmaktadır.  Bu 

şekilde, satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık artırmaya katılımın en üst düzeye

çıkarılması, malın gerçek değerinde satılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin

elektronik ortamda teklif vererek satışın kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
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Elektronik ortamda yapılacak satışın teklif verme suretiyle yapılacağı, menkul malın

elekronik ortamda satılacak olması halinde menkul mallar için zorunluluk arz etmeyen satış

ilanının zorunlu olarak yapılacağı, satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik

ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda

yapılan ilanın esas alınacağı,  elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma

sonucunun izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edileceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca, artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif

verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak

hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

B. Harçlar Kanununda yapılması öngörülen düzenlemeler:

Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin “Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi

harçlar:” başlıklı bölümünün mülga (5) numaralı fıkrası yeniden düzenlenerek;  ilk tescili

yapılmış araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendi kapsamında, noterler tarafından ilk tescilden sonraki birinci satış ve

devri işlemlerinde, Harçlar Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca işlem tarihinde geçerli

araç kasko sigorta değerinden az olmamak üzere, alım satım bedeli üzerinden Binde 5 

oranında nispi noter harcı alınması hükme bağlanmıştır.
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C. Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılması öngörülen düzenlemeler:

4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki alkollü ve alkolsüz içecekler ile 

tütün ve tütün mamullerinin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle 

satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere 

verildiği anda vergilendirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

D.  Vergi Usul Kanununda yapılması öngörülen düzenlemeler:

1. Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinde yapılan düzenlemede; kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele etmek ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla mal veya 

hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya 

mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme 

süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda 

düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığına yetkili kılınmıştır.

2. 213 sayılı Kanunun mükerrer 257  nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) 

numaralı bentte hükmü ile; Hazine ve Maliye Bakanlığına, ÖTV’ye tabi ürünlerin 

teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini 

sağlamak amacıyla 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar 

hariç olmak üzere anılan maddeye göre teminat almaya ve uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları belirleme hususunda yetki verilmiştir.
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3. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve 

yukarıda yer verilen (8) numaralı bentte yer alan zorunluluklara uymayanlar hakkında 

özel usulsüzlük cezası kesilmesini temin etmek amacıyla, Kanunun mükerrer 355 inci 

maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

4. Kanunun 359 uncu maddesine eklenen (ç) fıkrası hükmü ile; vergi güvenliğinin 

sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele 

edilmesi amaçlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme 

kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya 

yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, 

elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı 

sistemine müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin 

cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri 

değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve 

sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin 

iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine 

sebebiyet verilmesi kaçakçılık suçu sayılarak, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılması öngörülmüştür.
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SABRINIZ 

İÇİN 

TEŞEKKÜRLER .

Her şeyde olduğu gibi vergi kanunlarının yapımında da geriye gitmek 
eski düzenlemeleri tekrar değiştirmek suretiyle hayata geçirmek ne 
büyük talihsizliktir! 

Çeşmenin bir gün kesilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak  
su kullanımında tasarruf  yapmak sizce itibarsızlık sayılır mı ?

Dr. Ahmet Kavak
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