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BITCOIN’E VERGİ Mİ GELİYOR ?
Son dönemde tüm dünya ekonomisinin gündemine oturan Bitcoin, vergisiz ve kolay bir kazanç yöntemi olarak bir 
süredir gitgide yaygınlaşmakta ve onun ilerleyişinin hızına ne hukuk dünyası ne de ekonomi bilimi yetişebilmektedir. 
Bitcoin dünya çapında yayılmaya ve pek çok ekonomide de yerini sağlamlaştırmaya devam ederken, yepyeni bir 
fenomen olması dolayısıyla el değmemiş ve tartışılmamış bir alan olarak içinde pek çok bilinmeyeni barındırmakta 
ve kapsamlı sınıflandırmalara ve tanımlanmaya gereksinim duymaktadır. Bu statüsüzlüğünün bir görünümü vergiden 
muaf bir yapıya sahip olmasıdır. Bu bağlamda Merkez Bankası, SPK ve Maliye Bakanlığı Bitcoin’i vergiye tabi 
tutabilmek amacıyla onu tanımlama yoluna başvuracaklarının sinyalini verdiler. Şu durumda kripto paralar için olası 
gelir kalemlerinin tanımlanabilmesi amacıyla kripto paraların üç temel tanımlamaya dahil edilme ihtimali vardır: emtia, 
menkul kıymet veya para. Bu tanımlamaların her biri kendi içinde tartışmaları da beraberinde getiriyor elbette.

Kripto paraların menkul kıymet olarak tanımlanması durumunda kripto para bir finansal varlık olmasının getirisi olarak 
değer artış kazancı getiren bir varlık olacaktır. Fakat kripto paraların, menkul kıymet sınıfına giren varlıkların gerçek 
bir değere dayalı olması kuralını bozması gerekçesiyle SPK bu tanımlamaya karşı çıkmaktadır .

Bir başka ihtimalde ise Bitcoin ve türevi olan kripto paraların “para” statüsünde ele alınması söz konusudur. 
Bu durumda kripto paralar ile edinilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu ile tanımlanan gelir unsurlarından hiçbirine 

girmeyecektir. Ancak para statüsünün 
getirisi olarak gelir olması gerekecek 
ve hatta bu kabulün yapılması halinde 
son dönemde öngörüldüğü üzere 
maaşlar bile kripto parayla ödenebiliyor 
olacaktır. Bu halde KDV ödenmemesi 
mümkün olmakla birlikte Bitcoin 
gelirinin kaynağının Türkiye veya 
yurtdışı olmasına göre tartışmalar 
yapılabilecektir. Sorun, kripto paralardaki 
Blockchain adı verilen sistem sayesinde 
kullanıcıların (madenci) takibinin ve 
normal parasal işlemlerde olduğu üzere 
yapılan işlemlerin geri alınmasının 
mümkün olmamasının yaratacağı 
düzensizlik ve güvensiz finans ortamıdır. 
Nitekim Merkez Bankası, kripto paraların 
“para” statüsüne alınmasına, sanal 
bir değer bile olsa para statüsündeki 
herhangi bir varlığın belirli bir değer 
karşılığında basılmasının gerekliliğini öne 
sürerek karşı çıkmaktadır.  
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Kripto paranın emtia olarak değerlendirilmesi halinde ise, Bitcoin’lerin alınıp satılmasından elde edilecek kazançlar bu 
faaliyet ticari bir faaliyet olarak değerlendirileceği için ticari kazanç olarak sınıflandırılacaktır. Bu kazanç da ya değer 
artışı ya da arızi kazanç olarak kabul edilebilecektir. Yıllık olarak belirlenen gelir miktarlarını (2017 için 24.000 TL) 
aşan gelirlerin sahiplerinin gelir vergisi beyannamesi hazırlayıp Gelir Vergisi (%15-35 arasında)  ödemeleri gerektiği 
göz önüne alındığında, Bitcoin alışverişini düzenli yapanlar veya tek seferde bu miktara ulaşanlar için bu kuralın 
uygulanması söz konusu olacaktır. Ayrıca buna ek olarak bu kazançtan %18 KDV ödenmesi de gerekecektir. SPK ve 
Merkez Bankası tarafından en sıcak bakılan tanımlamanın kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi yönünde olduğu 
söylenebilir . 

BITCOIN’IN ULUSLARARASI KONUMU
Bitcoin artık Microsoft, Bloomberg, Subway, Wikipedia  gibi büyük ve uluslararası şirketlerin kullanımıyla piyasadaki 
yerini ve önemini iyice sağlamlaştırmışken birçok ülke de kripto paralara yönelik hukuki düzenlemeler yapmaya 
başladı. Örneğin Kanada kripto paranın statüsünü emtia olarak kabul etmiş ve kara para aklama yasası kapsamında 
düzenlemişken, Hindistan da benzer şekilde bu para türüne kuşkulu yaklaşarak kara para aklama metodu olarak 
görmüş ve buna rağmen onu altın değerinde kabul ederek işlemlerin Hint borsasında izlenebilir olması koşuluyla 
kayıtlı borsalarda işleme girmesine imkan tanıyan düzenlemelerde bulunmuştur. Finlandiya, İsveç, Danimarka, 
Hollanda ve Güney Kore gibi ülkeler ise Bitcoin’i geleceğin para sistemi olarak görmüş ve onu yasallaştırmak ve 
ülkeleri içerisinde kullanımını teşvik edebilmek amacıyla kendi bünyelerinde yasal düzenlemeler yapmışlardır. 
İngiltere, Bitcoin’e ayrıcalıklı para uygulaması yapmakla beraber onunla yapılan alışverişlerden KDV alır. Finlandiya 
ise Bitcoin alışverişlerini KDV’den muaf 
tutmuştur. Avustralya da Bitcoin’i emtia olarak 
değerlendirmektedir, özel bir düzenlemeye yer 
vermemiştir. Öte yandan İzlanda, Bangladeş 
ve Bolivya Bitcoin’i yasaklamıştır, Tayland 
ise hakkında yasa olmamasını öne sürerek 
Bitcoin’in yasal olmadığını savunmaktadır. 
Bunlardan farklı olarak Ekvador ise kendi 
geliştireceği kripto paraya rakip olmamasını 
sağlamak amacıyla Bitcoin’i yasaklamıştır .

Dünya çapında statülendirilmekte zorlanılan 
Bitcoin ve benzeri kripto paraların daha uzun 
bir süre küresel gündemi meşgul edeceği belli. 
Siz de şirketinizde veya günlük yaşantınızda 
kripto paraları kullanıyor veya kullanmayı 
düşünüyorsanız, bulunduğunuz ülkede bu 
konudaki yasal düzenlemeleri ve özellikle 
de vergilendirme sistemlerini yakından takip 
etmeniz yerinde olacaktır.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim 
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom 
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri, 
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan 
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha 
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
 0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte 
ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe  Avukatlık 
Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı 
izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin 
doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortakl ığı 
içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz 
konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe Avukatlık Ortaklığı 
müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


