
1. Ünite 3, Sayfa 51 “Konut ‹stisnas›” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Konut istisnas›, gayrimenkullerini kiraya veren mükelleflerden baz›lar› için söz konusudur. ‹stisnan›n uygulanabilme-

si için gayrimenkulün “konut olarak” kiraya verilmifl olmas› gerekmektedir. Ayr›ca, di¤er gelirleri nedeniyle ticari,

zirai ve mesleki kazançlar›n› y›ll›k beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelir toplam› belirli bir s›n›r› aflanlar

bu istisnadan yararlanamazlar.

2. Ünite 3, Sayfa 60 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 1 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örnek 1: Mükellef B sahibi oldu¤u konutun kira geliri olarak 2014 y›l›nda toplam T9.000 kira geliri elde etmifltir. Mü-

kellefin bu konuta iliflkin belgeli giderleri T4.800’dir. 

Soru: ‹lk defa beyanname verecek olan ve baflka geliri olmayan B’nin konut kira gelirini hangi usulde tespit etmesi daha

avantajl›d›r?

Aç›klama ve Çözüm: Kira geliri elde edenler vergiye tabi gelirlerini tespit ederken gerçek usul ve götürü gider usulün-

den diledi¤ini seçebilirler. Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki y›l bu yöntemi uygulamadan gider tespit yöntemi-

ni de¤ifltiremezler. Mükellef ilk kez beyanname verece¤inden istedi¤i yöntemi seçebilir. Mükellefin baflka geliri olmad›-

¤›ndan konut istisnas›ndan da yararlanmaktad›r. 2014 y›l› istisna tutar› T3.300’dir. ‹stisnan›n uyguland›¤› hallerde istisna-

ya isabet eden gider düflülmez.

Gerçek usul seçildi¤inde T9.000 has›lattan istisna tutar› olan T3.300 düflülür. Kalan T5.700’den giderlerin istisnaya isa-

bet eden k›sm› olan T1.760 düflülemez. Düflülebilecek olan gider 4.800 – 1.760 = T3.040’dir. Bu durumda Kalan

T5.700’den T3.040’lik gider düflüldü¤ünde T2.660’lik vergi matrah›na ulafl›l›r.

Götürü gider usulü seçildi¤inde T9.000 has›lattan istisna tutar› olan T3.300 düflülür. Kalan T5.700’nin % 25’i (T1.425)

götürü gider olarak düflüldü¤ünde T4.275’lik vergi matrah›na ulafl›l›r. Burada önce istisnay› düflüp kalan miktar üzerin-

den götürü gider hesaplayarak istisnaya isabet eden gider düflülmemifltir.

3. Ünite 3, Sayfa 60,61 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 3 afla¤›daki flekilde düzel-

tilmifltir.

Örnek 3: Özel sektöre ait bir fabrikada mühendis olarak çal›flan M, buradan y›ll›k brüt T60.000 ücret elde etmifltir.

M ayr›ca, hafta sonlar› baflka bir iflyerinde çal›flmaktad›r. M, buradan y›ll›k brüt T20.000 ücret elde etmifltir.

Soru 1: Yukar›daki verilere göre M beyanname vermek zorunda m›d›r?

Soru 2: M’nin ikinci iflverenden ald›¤› ücret T20.000 yerine T30.000 olsayd› cevab›n›z ne olurdu?

Aç›klama ve Çözüm: Birden fazla iflverenden ücret alanlar›n birinci iflveren d›fl›ndaki iflverenlerden elde ettikleri üc-

retlerin toplam› 2014 y›l›nda T27.000’yi aflmamas› halinde beyanname verme zorunluluklar› yoktur. Bu durumda

M’nin birinci iflverenden ald›¤› T60.000’lik ücret dikkate al›nmaz. ‹kinci iflverenden ald›¤› ücretin y›ll›k brüt tutar›

T27.000’yi aflmad›¤› için M beyanname vermek zorunda de¤ildir.

M’nin ikinci iflverenden ald›¤› ücretin brüt tutar›n›n T30.000 olmas› halinde bu tutar T27.000’yi aflt›¤›ndan beyanna-

me vermek zorunda olacakt›. Bu beyannamede her iki iflverenden al›nan ücretler yer alacakt›.
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4. Ünite 3, Sayfa 61 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 4 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örnek 4: Ticari kazanc› dolay›s›yla beyanname veren mükellef V’nin 2014 y›l› net ticari kazanc› (vergi matrah›)

T35.000’dir.

Soru: Mükellef V’nin gelir vergisini hesaplay›n›z..

Aç›klama ve Çözüm: V’nin vergi matrah›na 2014 y›l› gelir vergisi tarifesi uyguland›¤›nda; T35.000’lik vergi matrah›-

n›n T27.000’si için T4.850, kalan T8.000 için ise % 27 oran› uygulanarak T2.160 olmak üzere toplam T7.010 (4.850

+ 2.160) gelir vergisi hesaplanacakt›r.

5. Ünite 3, Sayfa 61, 62 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 5 afla¤›daki flekilde düzel-

tilmifltir.

Örnek 5: Mükellef A, 2014 y›l›nda T20.000 net ticari kazanç, T19.000 ücret geliri ve iflletmesine kay›tl› olmayan iflyerin-

den brüt T28.000 iflyeri kira geliri elde etmifltir. A y›l içinde ticari kazanc› üzerinden T2.400 geçici vergi ödemifltir.

Soru 1: Mükellef A beyanname verecek midir? Beyanname vermesi halinde beyannamede hangi gelir unsurlar› yer

alacakt›r?

Soru 2: Mükellefin beyannamesi üzerinden ne kadar gelir vergisi hesaplanacakt›r?

Soru 3: Mükellef A mahsuplar sonras› ne kadar gelir vergisi ödeyecektir?

Aç›klama ve Çözüm: 

1. A, ticari kazanc› dolay›s›yla gerçek usulde vergiye tabi oldu¤undan zarar etse bile beyanname verecektir. A’n›n

alm›fl oldu¤u ücret geliri T27.000’lik s›n›r› aflmad›¤› için beyannameye al›nmayacak, iflyeri kira geliri ise T27.000’lik

s›n›r› aflt›¤›ndan beyannameye al›nacakt›r. Sonuç olarak A verece¤i beyannamede ticari kazanc› ile iflyeri kira geliri-

ne yer verecektir.

2. A’n›n iflyeri kira gelirinin net tutar›n›n götürü gider usulüne göre belirledi¤imizde; T28.000’lik has›lattan % 25 gö-

türü gider (T7.000) düflülecektir. Böylece iflyeri kira gelirinin net tutar› T21.000 (28.000 – 7.000) olacakt›r. Bu tu-

tar ile T20.000’lik net ticari kazanç topland›¤›nda A’n›n vergi matrah› T41.000 olarak belirlenecektir. 2014 y›l› tari-

fesine göre T41.000’nin T27.000’si için T4.850, kalan T14.000 için % 27 oran›n› uygulayarak T3.780 olmak üzere

toplam T8.630 gelir vergisi hesaplanacakt›r. 

3. Ödenecek verginin bulunabilmesi için hesaplanan vergiden beyannameye ald›¤›m›z iflyeri kira gelirinden y›l içinde

stopaj yoluyla kesilen vergileri ve ticari kazançtan al›nm›fl olan geçici verginin düflülmesi gerekmektedir. ‹flyeri kira

gelirinden y›l içinde (28.000 x % 20) T5.600 vergi kesintisi yap›lm›flt›r. Bu T5.600 ile T2.400’lik geçici vergi toplan-

d›¤›nda bulunan T8.000, hesaplanan gelir vergisinden indirilecektir. Sonuç olarak A, (8.630 – 8.000 ) T630 gelir ver-

gisi ödeyecektir.

2014 YILI GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹ (Ücret D›fl›ndaki Gelirler ‹çin)

T11.000'ye  kadar 15%

T27.000'nin T11.000'si için T1.650, fazlas› 20%

T60.000'nin T27.000'si için T4.850, fazlas› 27%

T60.000'nin T60.000'si için T13.760, fazlas› 35%

oran›nda vergilendirilir
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6. Ünite 3, Sayfa 64, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 2 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

2. Sahibi bulundu¤u gayrimenkulünü konut olarak kiraya veren emekli devlet memuru A, 2014 y›l›nda brüt T8.000

kira geliri elde etmifltir. Götürü gider usulünü seçen A’n›n T3.300’lik konut istisnas› uygulanarak bulunacak vergi

matrah› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. T3.525 

b. T3.200

c. T4.150

d. T4.250

e. T3.000

7. Ünite 3, Sayfa 64, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 5 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

5. Vergiye tabi kazançlar toplam›n›n (vergi matrah›n›n) T38.000 olmas› halinde bu tutar üzerinden ne kadar gelir

vergisi hesaplan›r?

a. T10.260 

b. T7.600 

c. T7.820 

d. T5.700 

e. T9.275 

8. Ünite 3, Sayfa 64, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 8 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

8. Emekli olan C konutundan y›ll›k brüt T9.600 kira geliri elde etmektedir. Gerçek usulü seçen C konutu için T4.000

belgeli gider yapm›flt›r. C gelir vergisi matrah›na ulafl›rken düflebilece¤i gider ne kadard›r?

a. T2.625 

b. T2.400 

c. T2.100 

d. T5.600 

e. T2.795 

9. Ünite 3, Sayfa 64, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 9 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

9. Mükellef M’nin beyannamesine dahil etti¤i gelirler toplam› T81.000’dir. Bu matrah üzerinden ne kadar gelir ver-

gisi hesaplan›r?

a. T28.350 

b. T21.870 

c. T21.110 

d. T16.200 

e. T21.785 
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10. Ünite 3, Sayfa 66, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 2’nin yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. T8.000’lik brüt ha-

s›lattan önce T3.300’lik istisna düflülür. Kalan T4.700’nin % 25’i (T1.175) götürü gider olarak düflüldü¤ünde geriye

T3.525 kal›r.  

11. Ünite 3, Sayfa 66, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 5’in yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelirin Beyan› Ve Gelir Vergisinin Tarh›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. T38.000’lik

matrah›n T27.000’si için T4.850 ve kalan T11.000’si için % 27 oran›nda hesaplanan T2.970 topland›¤›nda hesaplanan

vergi miktar› T7.820 olmaktad›r.

12. Ünite 3, Sayfa 66, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 8’in yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Konut istisnas›n›n

uyguland›¤› durumlarda istisnaya isabet eden gider düflülemez. Oranlama yap›ld›¤›nda (3.300 x 3.600) / 9.600 =

T1.375 gider istisnaya isabet eden giderdir. Düflülebilecek gider ise 4.000 – 1.375 = T2.625’dir.

13. Ünite 3, Sayfa 66, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 9’un yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelirin Beyan› Ve Gelir Vergisinin Tarh›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. M’nin vergi

matrah›n›n T60.000’si için T13.760 ve kalan T21.000 için % 35 oran›nda hesaplanan T7.350 topland›¤›nda

T21.110’ye ulafl›l›r. 

14. Ünite 4, Sayfa 70, “fiirketleflmenin Avantajlar›” bafll›¤› alt›ndaki 5. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örne¤in, 2014 y›l› için T100.000’lik vergi matrah› için T27.760 gelir vergisi hesaplan›rken, T20.000 kurumlar vergisi he-

saplanmaktad›r. T300.000 matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisi T97.760 iken kurumlar vergisi T60.000’dir. Ku-

rum kar da¤›t›m› yaparsa 100 birim matrah üzerinden önce % 20 kurumlar vergisi, kalan 80 birim matrah üzerinden

% 15 gelir vergisi stopaj› yap›l›r. Kurumun kar›n›n tamam›n› da¤›tt›¤› hallerde ise toplam yük % 32’ye ulaflmaktad›r.

15. Ünite 6, Sayfa 112, “De¤er Art›fl Kazanc› Elde Edilmesi Hali” bafll›¤› alt›ndaki 2. ve 3. paragraf afla¤›daki

flekilde düzeltilmifltir.

Bir takvim y›l›nda elde edilen de¤er art›fl› kazanc›n›n, 2014 y›l›nda T9.700’si gelir vergisinden müstesna olup, safi ka-

zac›n istisna tutar›n› aflmamas› halinde beyan edilmesi ve vergi ödenmesi gerekmez. De¤er art›fl›nda safi kazanç, el-

den ç›karma karfl›l›¤›nda al›nan para ve ay›nlarla sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutar›n-

dan, elden ç›kar›lan mal ve haklar›n maliyet bedelleri ile elden ç›karma dolay›s›yla yap›lan ve sat›c›n›n uhdesinde ka-

lan giderlerin ve ödenen vergi ve harçlar›n indirilmesi yoluyla bulunur.

Gayrimenkulün elden ç›kar›lmas›nda iktisap bedeli, gayrimenkulün, elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere Türkiye ‹s-

tatistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan belirlenen TEFE (Y‹-ÜFE) art›fl oran›nda art›r›larak tespit edilmektedir. Ancak

endekslemenin yap›labilmesi için art›fl oran›n›n yüzde 10 veya üzerinde olmas› gerekiyor.

16. Ünite 6, Sayfa 115, “‹stisnalar” bafll›¤› alt›ndaki 5. ve 6. maddeler afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

• ‹vazs›z intikallerle yar›flma ve çekilifllerde kazan›lan ikramiyelerin her y›l belirlenen tutar› (2014 y›l› için T3.371),

• Evlatl›klar dahil füru¤ ve efle isabet eden miras pay›n›n her y›l belirlenen tutar› (2014 y›l› için her birine isabet

eden miras pay›n›n T146.306’si, füru bulunmamas› halinde efle isabet eden miras pay›n›n T292.791’si).
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17. Ünite 6, Sayfa 116, “Vergi Tarifesi, Tarhiyat ve Ödeme” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf ve tablo afla¤›daki

flekilde düzeltilmifltir.

Veraset ve intikal vergisi tarifesi; intikalin türü ve intikalin yap›ld›¤› kifliye göre farkl› olan artan oranl› bir yap›ya

sahiptir. 2014 y›l› tarifesi afla¤›da yer almaktad›r.

18. Ünite 6, Sayfa 117 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 3 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örnek 3: Bay H’nin ‹znik’te konut olarak infla ettirdi¤i bina 2013 y›l› Ekim ay›nda tamamlanm›flt›r. Binan›n vergi de-

¤eri T130.000’dir.

Soru 1: Bay H’nin 2013 y›l› için emlak vergisi aç›s›ndan yapmas› gereken ifllem var m›d›r?

Aç›klama ve Çözüm: Yeni bina infla edilmesi halinde inflaat›n›n tamamland›¤› y›l içinde bildirimde bulunulmas› gere-

kir. Bay H emlak vergisine iliflkin bildirimi 2013 y›l› sonuna kadar ‹znik Belediyesi’ne vermesi gerekir. Mükellefiyet,

inflaat›n tamamland›¤› y›l› izleyen y›ldan (2014) itibaren bafllar.

Soru 2: Bay H 2014 y›l› için ne kadar emlak vergisi ödeyecektir?

19. Ünite 6, Sayfa 117 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 4 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örnek 4: Bay Z 2014 y›l›nda T150.000’ye sat›n ald›¤› arsay› aradan üç ay geçtikten sonra T190.000’ye satm›flt›r.

Soru 1: Bu sat›fl nedeniyle Z için vergi mükellefiyeti söz konusu mudur?

Aç›klama ve Çözüm: Tafl›nmazlar›n sat›n alma tarihinden itibaren 4 y›l içinde sat›lmas›ndan elde edilen gelirler de-

¤er art›fl kazanc› olarak gelir vergisine tabidir. Bay Z al›fl ve sat›fl aras›ndaki T40.000’lik farktan de¤er art›fl kazanç-

lar› için uygulanan T9.700’lik istisnay› düflecek ve kalan T30.300’yi beyan edecektir.

20. Ünite 6, Sayfa 118 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 5 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Soru 2: Bay S’nin bu sat›fl dolay›s›yla elde etti¤i kazanç nas›l hesaplanacakt›r?

Aç›klama ve Çözüm: ........................................... Bu kazançtan de¤er art›fl kazançlar› için uygulanan (2012 y›l› için)

T8.000’lik istisna düflülecek ve kalan T19.500 beyan edilecektir.

2014 YILI VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde
vergi oran› (yüzde)

‹vazs›z intikallerde vergi
oran› (yüzde)(*)

‹lk T190.000 için 1 10

Sonra gelen T440.000 için 3 15

Sonra gelen T970.000 için 5 20

Sonra gelen T1.800.000 için 7 25

Matrah›n
T3.400.000’yi aflan bölümü 
için

10 30
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21. Ünite 6, Sayfa 118 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 6 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örnek 6: Bay C silindir hacmi 3600 cm3 olan 2 yafl›nda bir otomobile sahiptir. Arac›n kasko de¤eri T80.000’dir.

3501-4000 cm3 aral›¤›ndaki araçlar için 2014 y›l› motorlu tafl›tlar vergisi tarifesi 1-3 yafl için T11.940, 4-6 yafl için

T10.310, 7-11 yafl için T6.073 12-15 yafl için T2.711, 16 ve yukar› yafl için T1.080’dir.

Soru 1: Bu verilere göre Bay C için ne kadar motorlu tafl›tlar vergisi tahakkuk edecektir?

Aç›klama ve Çözüm: Yukar›da yer verilen bilgilere göre Bay C için T11.940 motolu tafl›tlar vergisi tahakkuk

edecektir. 

Soru 2: Bay C indirimli motorlu tafl›tlar vergisi ödenmesi kapsam›nda m›d›r, bunun için ne yapmal›d›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bay C için tahakkuk eden T11.940, arac› kasko de¤erinin %5’inden (80.000 x % 5 = 4.000)

fazlad›r. Bu nedenle Bay C indirimli motorlu tafl›tlar vergisi kapsam›ndad›r. Bay C’nin indirimli ödemeden yararlan-

mak için ilgili vergi dairesine yaz›l› baflvuruda bulunmas› gerekiyor. Bu baflvuruyu yapt›¤›nda, T11.940 yerine bir alt

tarifeden T10.310 ödeyecektir.

Soru 3: Bay C’nin bir alt tarifeden ödeyece¤i verginin de kasko de¤erinin % 5’inden fazla olmas› halinde ödeyece¤i

vergi de¤iflir mi?

Aç›klama ve Çözüm: Bay C’nin indirimli olarak ödeyece¤i T10.310 de, kasko de¤erinin % 5’i olan T4.000’den yük-

sektir. Ancak, indirimli ödeme halinde sadece bir kez alt tarife uygulanmaktad›r. Bu nedenle Bay C’nin ödemesi

gereken vergi T10.310’nin alt›na düflmeyecektir.

22. Ünite 6, Sayfa 118, 119 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 7 afla¤›daki flekilde

düzeltilmifltir.

Örnek 7: Sevdi¤i bir arkadafl› 2014 y›l›nda Bay K’ya T200.000 tutar›nda ba¤›fl yapm›flt›r.

Soru 1: Bay K’n›n bu ba¤›fl için vergi yükümlülü¤ü do¤mufl mudur? Cevab›n›z “evet” ise beyannameyi ne zaman ver-

mesi gerekir?

Aç›klama ve Çözüm: Bay K’ye yap›lan ba¤›fl ivazs›z intikal oldu¤undan bu ba¤›fl dolay›s›yla K için vergi yükümlülü¤ü

do¤mufltur. Bay K, ba¤›fl›n yap›ld›¤› tarihten itibaren 1 ay içinde beyanname vermek zorundad›r.

Soru 2: Bay K’ya yap›lan bu ba¤›fl üzerinden ne kadar vergi hesaplanacakt›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bay K’ye yap›lan ba¤›fl›n T3.371’si vergiden istisnad›r. Yap›lan ba¤›fltan bu tutar düflüldü¤ünde;

200.000 – 3.371 = T196.629’lik vergi matrah›na ulafl›l›r. Bu matrah›n T190.000’si için % 10 oran› uygulan›r

(T19.000), kalan T6.629’si için % 15 oran› uygulan›r (T994,35) ve bu flekilde bulunan de¤erler topland›¤›nda (19.000

+ 994,35) T19.994,35 veraset ve intikal vergisi hesaplanacakt›r.

Soru 3: Bay K’ya bu ba¤›fl› annesinin yapm›fl olmas› halinde vergi miktar› de¤iflir mi?

Aç›klama ve Çözüm: Bay K’ye yap›lan ba¤›fl›n T3.371’si vergiden istisnad›r. Yap›lan ba¤›fltan bu tutar düflüldü¤ünde;

200.000 – 3.371 = T196.629’lik vergi matrah›na ulafl›l›r. Ba¤›fl› yapan kifli annesi oldu¤u için uygulanacak vergi oran-

lar› yar› yar›ya düflürülecektir. Matrah›n T190.000’si için % 5 oran› uygulan›r (T9.500), kalan T6.629’si için % 7,5

oran› uygulan›r (T497,18) ve bu flekilde bulunan de¤erler topland›¤›nda (9.500 + 497,18) T9.997,18 veraset ve

intikal vergisi hesaplanacakt›r.

23. Ünite 6, Sayfa 119 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 8 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örnek 8: Bay F geçirdi¤i kalp krizi sonucunda yaflam›n› yitirmifltir. T500.000’lik malvarl›¤› olan merhumun efli E ile

çocuklar› D ve G hayattad›r.
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Soru 1: Bu bilgilere göre; mirasç›lar E, D ve G’nin miras paylar› ne kadard›r? (Okuma parças›na bak›n›z)

Aç›klama ve Çözüm: Miras 1. zümrede paylafl›ld›¤›ndan eflin miras pay› ?’tür (T125.000). Kalan T375.000 çocuklar

D ve G aras›nda eflit olarak paylaflt›r›l›r. 375.000/2 = 187.500

Soru 2: Miras paylar› üzerinden efl ve çocuklar için ne kadar veraset ve intikal vergisi hesaplan›r.

Aç›klama ve Çözüm: Eflin miras pay› T125.000, efle uygulanacak istisna T146.306’dir. Bu duruma göre eflin vergi

matrah› oluflmaz.

Çocuk D’nin miras pay› T187.500, çocu¤a uygulanacak istisna T146.306, vergi matrah› 187.500 – 146.306 = T41.194 

Çocuk D’nin miras pay›n›n vergisi 41.194 X % 1 = T411,94

Çocuk G’nin miras pay› T187.500, çocu¤a uygulanacak istisna T146.306, vergi matrah› 187.500 – 146.306 = T41.194 

Çocuk G’nin miras pay›n›n vergisi 41.194 X % 1 = T411,94 

Soru 3: Bay F’nin tek çocu¤u olmas› halinde çocu¤un miras pay› ve ödeyece¤i vergi ne kadard›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bay F’nin tek çocu¤u olmas› halinde eflin miras pay› de¤iflmeyecektir. Kalan T375.000 tek

çocu¤un olacakt›r.

Çocu¤un miras pay› T375.000, çocu¤a uygulanacak istisna 146.306, vergi matrah› 375.000 – 146.306 = T28.694

Matrah›n T190.000’si için % 1 oran› uygulan›r (T1.900), kalan T38.694’si için % 3 oran› uygulan›r (T1.160,82) ve bu

flekilde bulunan de¤erler topland›¤›nda (1.900 + 1.160,82) T3.060,82 veraset ve intikal vergisi hesaplanacakt›r.

Soru 4: Bay F’nin hiç çocu¤u olmamas› ve anne ve babas›n›n sa¤ olmas› halinde eflin miras pay› ve bunun üzerinden

ödeyece¤i vergi ne kadard›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bay F’nin hiç çocu¤u olmamas› halinde efl miras› 2. zümre ile paylaflacakt›r. Bu durumda eflin

miras pay› ?’dir. 

Eflin miras pay› T250.000’d›r. Füru bulunmamas› halinde efle uygulanacak istisna T292.791 olacakt›r. Bu tutar miras

pay›ndan daha büyük oldu¤undan vergi matrah› oluflmayacakt›r.

24. Ünite 6, Sayfa 120 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 10 afla¤›daki flekilde dü-

zeltilmifltir.

Örnek 10: Bayan L’nin babas›ndan miras yoluyla edindi¤i de¤erlerden indirim ve istisnalar düflülerek veraset ve

intikal vergisi matrah› T1.700.000 olarak belirlenmifltir.

Soru 1: Bayan L’nin ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi ne kadard›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bayan L’nin ödemesi gereken vergiyi bulmak için; T1.700.000’lik matrah›n T190.000’si için %

1 oran› uygulan›r (T1.900), T440.000’si % 3 oran› uygulan›r (T13.200), T970.000’si için % 5 oran› uygulan›r

(T48.500) kalan T100.000’si için % 7 oran› uygulan›r (T7.000) ve bu flekilde bulunan de¤erler topland›¤›nda (1.900

+ 13.200 + 48.500 + 7.000) T70.600 vergi ödemesi gerekti¤i sonucuna ulafl›r›z.

Soru 2: Bayan L’ye miras kalmad›¤›n› ve ayn› vergi matrah› ortaya ç›kacak flekilde ba¤›fl yap›ld›¤› varsay›ld›¤›nda

ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi ne kadard›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bayan L’ye ba¤›fl yap›ld›¤›n› varsayd›¤›m›zda uygulanacak vergi oranlar› farkl› olacakt›r. Böyle

bir durumda Bayan L’nin ödemesi gereken vergiyi bulmak için; T1.700.000’lik matrah›n T190.000’si için % 10 oran›

uygulan›r (T19.000), T440.000’si % 15 oran› uygulan›r (T66.000), T970.000’si için % 20 oran› uygulan›r (T194.000)

kalan T100.000’si için % 25 oran› uygulan›r (T25.000) ve bu flekilde bulunan de¤erler topland›¤›nda (19.000 +

66.000 + 194.000 + 25.000) T304.000 vergi ödemesi gerekti¤i sonucuna ulafl›r›z.
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Soru 3: Bayan L’ye ayn› miktar ba¤›fl› yapan›n babas› olmas› durumunda ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi

ne kadard›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bayan L’ye ba¤›fl› babas›n› yapt›¤›n› varsayd›¤›m›zda da uygulanacak vergi oranlar› farkl›

olacakt›r. Böyle bir durumda Bayan L’nin ödemesi gereken vergiyi bulmak için; T1.700.000’lik matrah›n T190.000’si

için % 5 oran› uygulan›r (T9.500), T440.000’si % 7,5 oran› uygulan›r (T33.000), T970.000’si için % 10 oran› uygulan›r

(T97.000) kalan T100.000’si için % 12,5 oran› uygulan›r (T12.500) ve bu flekilde bulunan de¤erler topland›¤›nda

(9.500 + 33.000 + 97.000 + 12.500) T152.000 vergi ödemesi gerekti¤i sonucuna ulafl›r›z.

25. Ünite 6, Sayfa 122, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 2 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

2. 2013 y›l›nda inflaat› biten ve belediyeye bildirilen Bilecik’te bulunan vergi de¤eri T250.000 olan konut için 2014

y›l›nda ödenmesi gereken emlak vergisi ve TKVKKP toplam› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. T275 

b. T550 

c. T206,25 

d. T412,50 

e. T275,25 

26. Ünite 6, Sayfa 122, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 7 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

7. Bayan Z’ye eflinden kalan miras için, istisna düflüldükten sonra T250.000’lik vergi matrah›na ulafl›lm›flt›r. Bu mik-

tar için 2014 y›l›nda ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi ne kadard›r?

a. T3.700 

b. T2.500 

c. T7.500 

d. T1.316,62 

e. T129,82 

27. Ünite 6, Sayfa 122, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 8 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

8. Çocuk Ç’ye kalan T300.000 miras için ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. T30.000 

b. T1.080,17 

c. T1.536,94 

d. T1.816,62 

e. T5.449,86 
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28. Ünite 6, Sayfa 122, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 9 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

9. Bayan S’ye babas› T130.000 ba¤›fllam›flt›r. Bu ba¤›fl için ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi afla¤›dakiler-

den hangisidir?

a. T13.000 

b. T6.500 

c. T12.727 

d. T9.826,60 

e. T6.331,45 

29. Ünite 6, Sayfa 127, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 7’nin yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Veraset Ve ‹ntikal Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Vergi matrah› T250.000

oldu¤una göre bunun T190.000’si için % 1 oran›ndan T1.900 ve kalan T60.000 için % 3 oran›ndan T1.800 hesa-

planacakt›r. Bu de¤erler topland›¤›nda T3.700’lik vergiye ulafl›lacakt›r. 

30. Ünite 6, Sayfa 127, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 8’in yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Veraset Ve ‹ntikal Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Çocu¤a kalan T300.000’den

önce T146.306’lik istisna düflülecektir. Kalan T153.694’ için % 1 oran›ndan T1.536,94 hesaplanacakt›r. 

31. Ünite 6, Sayfa 127, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, Soru 9’un yan›t› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Veraset Ve ‹ntikal Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yap›lan T130.000’lik ba¤›fl›n

T3.371’si vergiden istisnad›r. ‹stisna düflüldü¤ünde T126.629’lik matraha ulafl›l›r. Bu de¤er ilk dilimde yer almaktad›r.

Ba¤›fl› yapan babas› oldu¤undan vergi oran› % 10 yerine % 5 oran› uygulanacakt›r. Bu oran uyguland›¤›nda T6.331,45

vergiye ulafl›l›r.

32. Ünite 7, Sayfa 133, “Genel Usulsüzlük Fiilleri” bafll›¤› alt›ndaki 4. paragraf ve tablo afla¤›daki flekilde

düzeltilmifltir.

Genel usulsüzlük kabahatinin fiillerine verilecek cezalar derece olarak fiiller ve mükellef gruplar› itibariyle

farkl›laflt›r›lm›flt›r. Birinci derece fiillerden ayn› zamanda re’sen takdiri gerektirenler için ceza iki kat olarak kesilir.

2014 y›l›nda usulsüzlük suçu iflleyenlere kesilecek cezalar afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.

MÜKELLEF GRUPLARI
B‹R‹NC‹ DERECE
USULSÜZLÜKLER

‹K‹NC‹ DERECE
USULSÜZLÜKLER

Sermaye fiirketleri 110,00 60,00

Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab› 70,00 36,00

‹kinci S›n›f Tüccar 36,00 17,00

Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

17,00 9,70

Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler 9,70 4,40

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,40 2,40
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33. Ünite 7, Sayfa 134, “Özel Usulsüzlük Kabahati ve Cezas›” bafll›¤› alt›ndaki tablo afla¤›daki flekilde

düzeltilmifltir.

34. Ünite 7, Sayfa 142, 143 “‹tiraz Yolu” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Vergi mahkemeleri, dava konusu edilen uyuflmazl›k miktar› 2013 y›l› için T26.950, 2014 y›l› için T28.000’yi aflmayan

davalarda tek hakimle karar verir. Bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlar-

dan kaynaklanan uyuflmazl›klar› itiraz üzerine inceler ve kesin hükme ba¤larlar. Bu kararlara karfl› Dan›fltay’a temy-

iz baflvurusu yapma imkan› yoktur.

35. Ünite 7, Sayfa 146 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 2 afla¤›daki flekilde düzel-

tilmifltir.

Örnek 2: Mükellefin yapm›fl oldu¤u T120.000’lik sat›fla iliflkin faturay› düzenlemedi¤i tespit edilmifltir.

Soru 2: Sat›fl›n yap›ld›¤› gün yap›lan tespitte düzenlenmeyen fatura tutar›n›n T1.200.000 oldu¤u belirlendi¤inde ne

kadar ceza verilecektir?

Aç›klama ve Çözüm: Bu durumda da verilmesi gereken ceza özel usulsüzlük cezas›d›r. Fatura düzenlenmemesi ha-

linde özel usulsüzlük cezas›; düzenlenmesi gereken belgede yer almas› gereken miktar›n % 10’u oran›nda uygulan-

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2014’den ‹tibaren)

FATURA, G‹DER PUSULASI, MÜSTAHS‹L MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE
ALMAYANLARA (Her bir belge nevi için) T190’den az, bir takvim y›l› içinde toplam olarak da T97.000’den fazla olmamak
üzere, bu belgelere yaz›lmas› gereken mebla¤›n % 10’u

PERAKENDE SATIfi F‹fi‹, ÖDEME KAYDED‹C‹ C‹HAZ F‹fi‹, G‹R‹fi VE YOLCU TAfiIMA B‹LET‹, SEVK ‹RSAL‹YES‹, TAfiIMA
‹RSAL‹YES‹, YOLCU L‹STES‹, GÜNLÜK MÜfiTER‹ L‹STES‹ ‹LE MAL‹YE BAKANLI⁄INCA DÜZENLEME ZORUNLULU⁄U
GET‹R‹LEN BELGELER‹ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA

(Her bir belge nevi için) Her tespitte T9.700, y›l içinde de T97.000’yi aflmamak üzere.......................................................T190

FATURA, G‹DER PUSULASI, MÜSTAHS‹L MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIfi F‹fi‹, ÖDEME
KAYDED‹C‹ C‹HAZ F‹fi‹, G‹R‹fi VE YOLCU TAfiIMA B‹LET‹ ALMAYAN VERG‹ MÜKELLEF‹ OLMAYAN N‹HA‹
TÜKET‹C‹LERE.......................................................................................................................................................................................T38

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTER‹N‹ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE
YETK‹L‹LERE ‹BRAZ ETMEYENLERE...............................................................................................................................................T190

VERG‹ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA..............................................................................................T190

MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N USUL VE ESASLAR
‹LE MUHASEBEYE YÖNEL‹K B‹LG‹SAYAR PROGRAMLARININ ÜRET‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N KURAL VE STANDARTLARA
UYMAYANLARA.................................................................................................................................................................................T4.400

KULLANILMA ZORUNLULU⁄U GET‹R‹LEN ‹fiLEMLERDE VERG‹ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN ‹fiLEM YAPAN-
LARA (Her ifllem için).........................................................................................................................................................................T230

BELGE BASIMI ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LD‹R‹M GÖREV‹N‹ TAMAMEN VEYA KISMEN YER‹NE GET‹RMEYEN MATBAA ‹fiLET-
MEC‹LER‹NE..........................................................................................................................................................................................T700

VERG‹ K‹ML‹K NUMARASI ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LD‹R‹M ÖDEVLER‹N‹ YER‹NE GET‹RMEYENLERE.......................................T970

MB’N‹N ÖZEL ‹fiARETL‹ GÖREVL‹S‹N‹N ‹KAZINA RA⁄MEN DURMAYAN ARACIN SAH‹B‹ ADINA
...................................................................................................................................................................................................................T700

B‹LG‹ VERMEKTEN ÇEK‹NENLER ‹LE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLER‹NE UYMAYANLARA

— Birinci S›n›f Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbab› Hakk›nda..................................................................................................T1.200

— ‹kinci S›n›f Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler….......................................... T600

— Yukar›da Yaz›l› Bulunanlar D›fl›nda Kalanlar.............................................................................................................................T300
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maktad›r. Buna göre T1.200.000’lik fatura düzenlenmedi¤inde 1.200.000 x % 10 = T120.000 özel usulsüzlük ceza-

s› hesaplanacakt›r. Ancak bir takvim y›l› içinde kesilecek özel usulsüzlük cezas›n›n üst s›n›r› 2014 y›l› için T97.000

olarak belirlenmifltir. Bu nedenle, hesaplanan 120.000 yerine üst s›n›r olan T97.000 uygulanacakt›r.

36. Ünite 7, Sayfa 146 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 3 afla¤›daki flekilde düzel-

tilmifltir.

Örnek 3: Mükellefin 2013 y›l›na iliflkin defter ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, sahte belge kullanarak

T130.000 gelir vergisi ve T16.000 katma de¤er vergisi kayb›na neden oldu¤u tespit edilmifltir.

37. Ünite 7, Sayfa 147 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 5 afla¤›daki flekilde düzel-

tilmifltir.

Örnek 5: Yap›lan denetimler sonucunda Bay Z’ye, 2011 y›l›nda T300.000, 2014 y›l›nda T250.000 vergi ziya› cezas›

kesilmifltir. Daha önce cezaya muhatap olmayan Bay Z kesilen cezalar› indirimli olarak ödemek istemektedir.

Soru 1: Bay Z’ye 2011 y›l› için ne kadar indirim uygulan›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bay Z, daha önce cezaya muhatap olmad›¤› için 2011 y›l›nda kesilen vergi ziya› cezas› için % 50

oran›nda indirimden yararlanabilir. Dolay›s›yla kesilen T300.000 ceza için T150.000 indirimden yararlanabilir.

Soru 2: Bay Z’ye 2014 y›l›nda kesilen vergi ziya› cezas› için tekerrür hükümleri uygulan›r m›?

Aç›klama ve Çözüm: Tekerrür hükümlerinin uygulanaca¤› süre bak›m›ndan son cezan›n tabi oldu¤u tekerrür süre-

si dikkate al›nacakt›r. Vergi ziya›nda süre 5 y›l olarak belirlendi¤inden ve bu süre içinde cezay› gerektiren fiil ifllen-

di¤inden tekerrür hükümleri uygulanacakt›r. Bu durumda Bay Z’ye kesilmesi gereken T250.000’lik ceza, % 50 ora-

n›nda art›r›lacak (T125.000) ve 2014 y›l› için toplam olarak T375.000 vergi ziya› cezas› kesilecektir.

Soru 3: Bay Z 2014 y›l› için indirimden yararlanabilir mi? ‹ndirim hangi miktar için ne kadar uygulan›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bay Z 2014 y›l›nda kesilen ceza için indirimden yararlanabilir. Daha önce cezaya muhatap ol-

du¤u için uygulanacak indirim 1/3 (üçtebir) olacakt›r. Cezan›n tekerrür nedeiyle art›r›ld›¤› durumlarda indirim, te-

kerrür nedeniyle yap›lan art›fla da uygulanacakt›r. Buna göre indirim 2014 y›l› için kesilen toplam T375.000 üzerin-

den 1/3 oran›nda yap›lacakt›r.

38. Ünite 7, Sayfa 148 “Örnek Problemler ve Çözümleri” bafll›¤› alt›ndaki Örnek 7 afla¤›daki flekilde düzel-

tilmifltir.

Örnek 7: Mükellef tarh edilen T13.000 vergi ve kesilen T13.000 vergi ziya› cezas›na karfl› dava açmak istemek-

tedir.

Soru 2: Vergi mahkemesinin karar›na karfl› nereye baflvurulacakt›r?

Aç›klama ve Çözüm: Mükellefe kesilen vergi ve ceza toplam› 2014 y›l› için belirlenmifl olan T28.000’nin alt›nda-

d›r. Bu nedenle vergi mahkemesinde davaya tek hakim bakacakt›r. Tek hakimle verilen kararlar için Bölge ‹da-

re Mahkemesi’ne itiraz yoluyla baflvurulur.

Soru 3: Mükellefe T15.000 vergi asl›, T15.000 vergi ziya› kesilmesi halinde vergi mahkemesinin karar›na karfl›

nereye baflvurulacakt›r?

Aç›klama ve Çözüm: Bu durumda mükellefe kesilen vergi ve ceza toplam› 2014 y›l› için belirlenmifl olan

T28.000’nin üzerinde olacak ve dava vergi mahkemesinde kurul halinde karara ba¤lanacakt›r. Vergi mahkeme-

lerinin kurul halinde verdi¤i kararlar için temyiz yoluyla Dan›fltay’a baflvurulur.
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39. Ünite 7, Sayfa 150, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 1 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

1. Mükellef V, 2013 y›l›nda verdi¤i gelir vergisi beyannamesinde eksik matrah beyan›nda bulunmufltur. Hakk›nda ver-

gi incelemesi yap›lan mükellef ad›na vergi tarhiyat› yap›lm›fl ve ceza keslilip tebli¤ edilmifltir. Bu vergi ve cezaya kar-

fl› mükellef afla¤›daki yollardan hangisine baflvuramaz?

40. Ünite 7, Sayfa 150, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 6 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

6. Daha önce vergi cezas›na muhatap olan mükellef A 2014 y›l›nda T450.000 vergi ziya› cezas›na muhatap olmufl-

tur. Cezalarda indirim uyguland›ktan sonra mükellefin ödemesi gereken vergi ziya› cezas› afla¤›dakilerden hangisidir?

41. Ünite 7, Sayfa 150, “Kendimizi S›nayal›m”, Soru 10 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

10. 2014 y›l›nda usulsüzlük cezas› kesilen mükellefe 2014 y›l›nda T240.000 vergi ziya› cezas› kesilmifltir. Daha önce

vergi ziya› cezas›na muhatap olmayan mükellef cezay› indirimli ödemek istemektedir. ‹ndirim ve tekerrür hüküm-

leri dikkate al›nd›¤›nda mükellefin yapmas› gereken toplam ceza ödemesi afla¤›dakilerden hangisidir?

42. Ünite 8, Sayfa 159 “Gecikme Zamm›n›n Hesaplanmas›” bafll›¤› alt›ndaki Örnek afla¤›daki flekilde dü-

zeltilmifltir.

Örnek: Mükellef (X), May›s 2014 dönemine ait T12.000 tutar›ndaki KDV’yi 15.09.2014 tarihinde vergi dairesine

ödemeye gitti¤inde, vade tarihi olan 26.06.2014 tarihinden ödeme tarihine kadar 2 ay 20 gün için gecikme zamm›

hesaplanacakt›r. Bu hesaplama flöyle yap›lacakt›r:




