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T.C İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

Tarih: 27.07.2017 

Konu : Arızi Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi Hk. Özelge 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede; serbest çalışan grafik sanatçısı olduğunuzu 

ve 2016 yılı içerisinde bir şirket tarafından farklı tarihlerde açılan 7 adet logo tasarım 

yarışmasından toplam 2.604,73 TL. kazanç sağladığınızı belirterek, söz konusu gelirinizin 

arızi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

61. md. ”Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı 

verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, 

aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması 

veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 

tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." 

65. md. "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 

ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi 

sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." 

66. md. , "Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek 

erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı 

olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez..." 

96. md.  ise "Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden 

yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi 

bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır." 

hükümlerine yer verilmiştir. 

Öte yandan, aynı kanun 94. Md. De “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, 

sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî 

işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan 

ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına 

göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) 

nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat 

yapmaya mecburdurlar. 

1.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. Md. yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 

(istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. Md e göre, 



                                                                              KAMBER GEZGİNCİ 

                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

                         

 

 
 

Mahmutbey Mah. İstoç Tic. Merk. 36. Ada C Plaza Kat:6 No:50 Bağcılar-IST. 

Tel:(0212) 659 76 57     Fax:(0212) 659 47 76    Gsm:0533 647 58 14 

www.kambergezginci.com.tr 
 

2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 

(Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 

a)18. md. kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, 

b) Diğerlerinden %20 …" oranında vergi tevkifatının yapılacağı hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, faaliyetin bir işverene tabi ve belirli bir iş 

yerine bağlılık arz edecek şekilde hizmet sözleşmesine istinaden yapılması halinde, bu iş 

karşılığı elde edilecek gelirin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup ücret olarak 

yapılan söz konusu ödemeler üzerinden GVK 61,63,94,103,104. Md. göre gelir vergisi 

tevkifatı yapılması gerekir. 

Ancak, söz konusu faaliyetin bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi 

nam ve hesabına yapılması halinde serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilerek elde 

edilen kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi, söz konusu faaliyetin devamlılık 

arz etmeyecek şekilde ve mutad meslek haline getirmeden yapılması durumunda ise bu 

faaliyetin arızi serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilerek,kanunun 82. Md. E göre bir 

takvim yılında arızi kazanç dolayısıyla elde edilen gelirlerin toplamının 2016 yılı gelirleri için 

24.000 TL'yi aşması halinde, aşan kısım için yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek kazancı elde edenlerin 

faaliyetlerinin arızi nitelik taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ödemeyi yapanların tevkifat 

yapmakla sorumlu kişilerden olması halinde anılan Kanun 94. Md. nin birinci fıkrasının (2/b) 

bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir. 

Saygılarımızla,  
YMM Kamber Gezginci                            Av.Seda Çalışkaner (Gezginci) 
kamber@kambergezginci.com.tr                           seda@kambergezginci.com.tr 
info@kambergezginci.com.tr                                       seda@caliskaner.av.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık 
verme amacı gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele 
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, 
vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak 
değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. 
İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul 
edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik sorunları ya da soruları için hukuki 
danışmanlık almaları tavsiye edilir. 
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