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SİRKÜLER NO : 2007/12      Ankara, 04.05.2007 
 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 
 

1- Esnaf Muaflığının Kapsamı Genişletildi. 
 

04.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapan 5615 sayılı Kanun ile evlerde üretilen bazı ürünlerin  satışından elde 
edilen kazancın esnaf muaflığı çerçevesinde değerlendirilmesi kabul edilmiştir. Yapılan 
düzenleme ile evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler 
hariç olmak üzere muharrik kuvvet (makine) kullanmamak ve dışardan işçi almamak şartıyla, 
oturdukları evlerde imal ettikleri kırpıntı, deriden üretilen mamuller, pul, payet, boncuk 
işleme, tığ örgü işleri, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf 
muaflığı kapsamına alınmıştır. 

 
Yukarıda sayılan ürünlerin yanında evlerde yapılan havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, 

kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır 
sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganların pazar takibi suretiyle ayrıca, 
kermes, festival, panayır ve kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde 
satılması, muaflıktan faydalanmaya engel sayılmayacakır. Söz konusu işleri devamlı olarak 
yapanlar ve yaptıkları ürünleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine satanlar da 
muafiyetten faydalanacaktır. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan alıcılar 
GVK’nun 94. maddesine göre yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapacaktır. 

 
2- Ücretlilere Vergi İndirimi Kaldırıldı. 

 
5615 sayılı Kanun ile GVK’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan ücretlilere vergi 

indirimine ilişkin düzenleme 1.1.2007 tarihinden geçerli olarak 4.4.2007 tarihi itibariyle 
kaldırılmıştır.  

 
Bu nedenle ücretlilerin vergi indiriminden yararlanmak amacıyla fiş ve fatura 

toplamalarına gerek yoktur. Ancak, söz konusu düzenleme kanunların geriye yürümezlik 
ilkesine aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi nezdinde dava konusu edilmiştir. 
Gelişmeleri izlemek gerekmektedir.  
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3- 1.1.2007 Tarihinden Sonra Satın Alınan Taşınmaz ve Hakların Satışlarındaki 
Değer Artışı  Kazancına İlişkin Süre 4 Yıldan 5 Yıla Çıkarıldı.  

 
5615 Sayılı Kanun ile GVK’nun mükerrer 80/6. maddesinde yapılan değişiklikle, 

taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak 4 yıl içinde elden çıkarılmasından 
doğan değer artışı kazançlarındaki süre 5 yıla çıkarılmıştır. Ancak, 1.1.2007 tarihinden önce 
satın alınan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde 4 
yıllık süre esas alınacak, 1.1.2007 tarihinden sonra satın alınan veya satın alınacak taşınmaz 
ve hakların 5 yıldan daha kısa  sürede elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı 
kazancı olarak vergiye tabi tutulacaktır. Söz konusu değer artışı kazançlarının 2007 yılında 
6.400,00 YTL’lik kısmının gelir vergisinden istisna olduğunu belirtmek isteriz.  

 
Öte yandan, söz konusu mal ve hakların miras veya bağış yoluyla edinilmesi halinde 

elde tutma süresi ne olursa olsun satıştan elde edilen kazanç vergiye tabi değildir. 
 
4- 2007/1. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı 

Uygulanmayacaktır.  
 
Ocak/Mart-2007 dönemi için hesaplanan yeniden değerleme oranı (-) eksi çıktığı için 

2007/1. geçici vergi dönemi için VUK’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca yatırım 
indiriminin endekslenmesi ve benzeri durumlarda uygulanması gereken yeniden değerleme 
oranı sıfır olarak dikkate alınacaktır. (7 no’lu KVK Sirküleri) 

 
Saygılarımızla, 
 

        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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