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 SİRKÜLER         İstanbul, 03.02.2015 

Sayı: 2015/024        Ref: 4/024 

 

 

Konu: 

288 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 

 

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “288 Seri Numaralı Gelir 

Vergisi Genel Tebliği” ile,  Gelir Vergisi Kanunu’nun 54. maddesinde yer alan, zirai kazancın 

gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme 

büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin 

mükellefiyet durumlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 53. maddesinde "… 54. maddede yazılı işletme büyüklüğü 

ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on 

yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai 

işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir." 

hükmü yer almaktadır. 

 

Kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin mükellefiyet durumları: 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 53. maddesine göre, 54. maddede yazılı işletme büyüklüğü 

ölçülerini aşmayan ancak, bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on 

yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit 

olunarak vergilendirilmektedir. 

 

Genel Tebliğde anılan hükümde yer alan “bir biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu 

araç” ifadesinden, biçerdöver gibi, tek başına motorlu bir araç vasfını haiz olma özelliği 

taşıyan ve doğrudan doğruya zirai faaliyetin icrasında kullanılan araçların anlaşılması 

gerektiği ifade edilmiş ve devamında, biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya 

on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçiler, zirai işletme büyüklüğü ölçülerini 

aşmasalar dahi, bunların zirai kazançlarının gerçek usulde vergilendirilmesi gerektiği 

açıklanmıştır.  

 

Tebliğin devamında, zirai işletmenin yapısı ve yapılan işin önem ve genişliğinin kamyon gibi 

araçlara sahip olmayı gerektirmesi, sahip olunan bu araçların sadece çiftçinin kendi zirai 

faaliyetlerinde kullanılması şartıyla; zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak 

kamyon gibi araçlara sahip çiftçiler, zirai faaliyetlerinden elde ettikleri zirai kazançları için 

beyanname vermeyecekleri ve bu çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 94. maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle 

vergilendirilmeye devam edileceği açıklanmıştır.  
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Yukarıda yer verilen belirlemeler sonrasında tebliğin sonuç bölümünde;  

 

- Zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olmaları 

nedeniyle haklarında gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilen çiftçilerin, söz 

konusu mükellefiyetlerinin bu tebliğin yayım tarihi itibarıyla terkin edilmesi, 

 

- Bu durumda olan çiftçilerden, vergi dairelerince düzenli aralıklarla yapılan yoklamalar 

sonucunda, kamyon gibi araçlarını kendi zirai faaliyetleri dışında başkalarına da hizmet 

verecek şekilde kullandığı ve/veya nakliyecilik yaptığı hususunda tespit bulunanların 

vergilendirilmelerinin ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilmesi 

 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

288 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 288) 

1. Giriş 

Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir 

takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip 

olançiftçilerin mükellefiyet durumlarına ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

2. Yasal düzenleme 

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde "… 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini 

aşançiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip 

olançiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit 

edilerek vergilendirilir." hükmü yer almaktadır. 

3. Kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin mükellefiyet durumları 

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesine göre, 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini 

aşmayan ancak, bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip 

olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilmektedir. 

Anılan hükümde yer alan “bir biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç” ifadesinden, biçerdöver gibi, 

tek başına motorlu bir araç vasfını haiz olma özelliği taşıyan ve doğrudan doğruya zirai faaliyetin icrasında kullanılan 

araçların anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla, biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına 

kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçiler, zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmasalar dahi, bunların zirai 

kazançlarının gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Ancak, zirai işletmenin yapısı ve yapılan işin önem ve genişliğinin kamyon gibi araçlara sahip olmayı 

gerektirmesi, sahip olunan bu araçların sadece çiftçinin kendi zirai faaliyetlerinde kullanılması şartıyla; zirai işletme 

büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip çiftçiler, zirai faaliyetlerinden elde ettikleri zirai 

kazançları için beyanname vermeyeceklerdir. Öte yandan, bu çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, Gelir Vergisi 

Kanununun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmeye devam 

edecektir. 

Bu açıklamalara göre; 

- Zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olmaları nedeniyle haklarında 

gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilen çiftçilerin, söz konusu mükellefiyetlerinin bu tebliğin yayım 

tarihi itibarıyla terkin edilmesi, 

- Bu durumda olan çiftçilerden, vergi dairelerince düzenli aralıklarla yapılan yoklamalar sonucunda, kamyon 

gibi araçlarını kendi zirai faaliyetleri dışında başkalarına da hizmet verecek şekilde kullandığı ve/veya nakliyecilik 

yaptığıhususunda tespit bulunanların vergilendirilmelerinin ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilmesi 
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gerekmektedir. 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 

 

  
 

 

 

 


