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1.ÜNİTE TÜRK VERGİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ, GELİR VERGİSİ:  
 
TARİHÇE, GELİR KAVRAMI, MÜKELLEFİYET, TİCARİ KAZANÇLAR 
(BİLANÇO ESASI) 

GİRİŞ 
Kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en önemli gelir vergilerdir. Vergiyi en kısa şekilde, hukuki 
cebre dayanarak özel kesimden kamu kesimine aktarılan ekonomik değerler olarak tanımlamak mümkündür. 
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHSEL SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ 
Osmanlı İmparatorluğu’nda vergiler şer’i ve örfi vergilerden oluşmaktadır. Şer’i vergilerin kaynağı İslam 
hukukudur. Örfi vergiler ise savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak üzere dinî esaslar dışında örf ve 
âdetlere, koşullara göre belirlenen geçici ve düzensiz vergilerdir. 
DİKKAT: Şer’i vergiler, tamamıyla şeriata dayanan ve esas itibariyle Kitap ile Sünnet’ten kaynaklanan 
vergilerdir. Örfi Vergiler, Osmanlı’da baş gösteren mali sıkıntılar yüzünden tarh edilen vergilerdir. 
 1926 yılında 735 sayılı Umumi İstihlak Vergisi Kanunuyla uygulamaya konulan ve yine aynı yılda 
737 sayılı Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi Kanunu ile tamamlanan yayılı muamele tipi vergi sistemi, bir 
bakıma dünyadaki en eski katma değer vergisi (KDV) uygulamalarından birini teşkil etmektedir. 
 Gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin olarak 1926 yılında gelir sağlama düzeyi düşük olan temettü 
vergisi kaldırılmış, yerine hem de daha fazla gelir sağlayacak hem daha modern bir vergi uygulaması 
sağlayacak kazanç vergisi yürürlüğe konmuştur. 
 Cumhuriyet sonrası Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan vergiler uygulanmaya devam etmiştir. 
Bunlara binalar ve araziler üzerinden alınan müsakkafat ve arazi vergisi, hayvanlardan alınan ağnam vergisini 
örnek verebiliriz. 1931 yılında müsakkafat vergisi kaldırılmış yerine bina vergisi konmuştur. 
 Karşılıksız intikaller üzerinden alınan veraset ve intikal vergisi ilk olarak 1926 yılında yürürlüğe 
konulmuştur. 797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Kanunu 33 yıllık uygulamadan sonra 1959 yılında 
kaldırılmış yerine çok az değişiklikle günümüze ulaşan 7838 sayılı yeni VİVK yürürlüğe konulmuştur. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR VERGİSİ: GELİR KAVRAMI, TANIMI, GELİR VERGİSİ TÜRLERİ, MÜKELLEFİYET 
Gelir vergisi ile ilgili olarak bu başlık altında gelir kavramı, gelirin tanımı, gelir vergisi türleri ve mükellefiyet 
konuları ele alınmaktadır. 
Gelir Kavramı 
Gelir esas olarak iktisadi bir kavramdır. İktisadi anlamda gelir, üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak, 
müteşebbis) üretime katılmaları sonucu üretimden elde ettikleri değerlerdir. 
Kaynak Teorisi (Dar Anlamda Gelir): Bu teoriyi ortaya atan maliyeciler Gustav Cann, Adolph Vagner, 
Friedrich von Herman, Neumann, Philippovich, ve Schaffle’dir. Kaynak teorisine göre gelir, kişilerin sahip 
oldukları üretim faktörlerinin üretim faaliyetlerinde kullanılması sonucu düzenli olarak elde edilen ekonomik 
değerlerdir. 
Safi Artış Teorisi (Geniş Anlamda Gelir): Safi artış teorisine göre gelir, kaynak teorisine göre açıklanan 
gelir kavramını da içine alacak biçimde, bir kişinin belirli bir dönem sonundaki tüm varlıklarının değerinde, 
aynı dönemin başındaki varlık değerine göre meydana gelen net artıştan ibarettir. 
  Gelir = Dönem Tüketimi – (Dönem sonu servet – Dönem başı servet) 



Gelir Vergisi Türleri 
Gelir vergisinin sedüler ve üniter olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Sedüler gelir vergisinde gerçek kişilerin 
çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirler ayrı ayrı vergilendirilmektedir. 
 Üniter gelir vergisinde, gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirler toplanmakta varsa 
zararların mahsubu yapıldıktan sonra bulunan safi tutara artan oranlı tarife uygulanmak suretiyle vergi borcu 
hesaplanmaktadır. 
BİLGİ: Kişi, hukuk dilinde hak sahibi olabilen varlık, yani insandır. Komandite ortak, şirket alacaklılarına 
karşı sorumluluğu sınırsız ortak, komanditer ortak ise sorumluluğu sınırlı ortaktır. 
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Gelirin Tanımı ve Özellikleri 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun verginin mevzuu başlıklı 1. maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir 
vergisine tâbi olduğu ifade edildikten sonra gelirin tanımının yapıldığı görülmektedir. 
 Gelirin kanundaki tanımını irdelediğimizde, vergiye tabi gelirin özelliklerinin şunlar olduğu 
görülmektedir; 
• Gelir vergisine tabi gelir gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirdir. 
• Gelir vergisine tabi gelir bir takvim yılı içinde elde edilen gelirdir. Gelir, ülke düzeyinde nasıl belli bir 
dönemle ilişkili saptanıyorsa kişisel düzeyde de böyle belli bir dönemle bağlantılı olmak zorundadır. 
• Gelir vergisine tabi gelir elde edilmiş olmalıdır. Elde etme, bir gerçek kişinin emeği ve sermayesi 
karşılığında temin ettiği kazanç ve iratların mamelekine dâhil olması olarak ifade edilebilir. 
• Gelir vergisine tabi gelir kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. 
• Gelir vergisine tabi gelir safi gelirdir.      • Gelir vergisine tabi gelir gerçek gelirdir. 
• Gelir geneldir. 
Gelir Vergisinde Mükellefiyet 
Vergi Usul Kanunu (VUK)nun 8. Maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp 
eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. 
 Gelir vergisinde tam ve dar mükellef olmak üzere iki türlü mükellefiyet söz konusudur. Tam 
mükellefiyete tabi olanlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden 
Türkiye’de vergilendirilirler. 
DİKKAT: Medeni Kanun’un 19. Maddesinde yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer 
olarak tanımlanmaktadır. 
DİKKAT: Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmemektedir. 
 Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşları Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında 
vergilendirilmektedirler. 
 Dar mükelleflerin kazanç ve iradı Türkiye’de elde etme şartları aşağıdaki gibidir: 
1. Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Türkiye’de iş yerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması. 
2. Zirai kazançlarda, zirai faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi. 
3. Ücretlerde, hizmetin Türkiye’de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye’de değerlendirilmesi ile 
Türkiye’de kâin müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurlarına ait huzur 
hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye’de değerlendirilmesi. 
4. Serbest meslek kazançlarında, serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye’de icra edilmesi veya Türkiye’de 
değerlendirilmesi. 
5. Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrimenkulün Türkiye’de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların 
Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi. 
6. Menkul sermaye iratlarında, sermayenin Türkiye’de yatırılmış olması. 
7. Diğer kazanç ve iratlarda, bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de ifa edilmesi 
veya Türkiye’de değerlendirilmesi. 
GELİR UNSURLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ 
Gerçek kişilerin sahip oldukları üretim faktörlerini üretim sürecine sokmaları karşılığında kazanç ve irat 
şeklinde elde etmiş oldukları gelirler  
GVK 2. maddesinde yedi başlık altında sıralanmıştır. Bunlar; 
1. Ticari kazançlar,     2. Zirai kazançlar,     3. Ücretler,      4. Serbest meslek kazançları, 
5. Gayrimenkul sermaye iratları,      6. Menkul sermaye iratları,     7. Diğer kazanç ve iratlar 
 
 
 
 
 



Ticari Kazançlar 
Ticari kazancının tanımı GVK’nin 37. Maddesinde yapılmıştır. İlgili maddede ticari kazanç “Her türlü ticari 
ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” şeklinde tanımlanmıştır. 
 Ticari faaliyetin ne anlama geldiğini dolaylı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden çıkarsamak 
mümkündür. Kanun’un ticari işletme başlıklı 11. maddesi ile ticari işler başlıklı 3. maddesi bir arada 
değerlendirildiğinde, devamlı ve bağımsız bir şekilde bir ticari işletme bünyesinde esnaf işletmesi için 
öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir elde etmeye yönelik tüm işlem ve fiilleri ticari faaliyet olarak kabul etmek 
mümkündür. 
 Ticari ve sınai faaliyetin ticari kazancın kapsamına girebilmesi için, bu faaliyetin; 
• Bir işletme organizasyonu çerçevesinde yapılıyor olması (objektif ölçüt). 
• Süreklilik arz ediyor olması (subjektif ölçüt). 
• Bağımsız olarak yapılıyor olması, gerekir. 
DİKKAT: Adi şirket ve şahıs şirketlerinin kendisi değil gerçek kişi ortakları gelir vergisine tabidir. 
 Ticari faaliyet sonucunda elde edilen gelir zaman zaman diğer gelir unsurları ile birbirine 
karışabilmekte ve yapılan faaliyetin hangi gelir unsuruna ait olduğu doğru olarak tespit edilememektedir. 
 Zirai alanda faaliyette bulunan kolektif ve adi komandit şirketin ortaklarının ortaklıktan elde ettikleri 
kazanç zirai kazanç değil ticari kazançtır. 
DİKKAT: Ticari kazanç tespiti iki şekildedir: Gerçek usul veya Basit usul 
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti 
Ticari kazancın gerçek usulde tespit yöntemleri bilanço esası ya da işletme hesabı esasıdır. VUK’un 176. 
maddesinde tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmaktadır. İlgili maddede I. sınıf tüccarların, 
bilanço esasına göre, II. sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları hüküm altına alınmıştır. 
 VUK 177. maddesi hükmü gereği aşağıda sayılanlar I. sınıf tüccar sayılmaktır; 
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 230.000 TL’yi veya 
satışlarının tutarı 320.000 TL’yi aşanlar; 
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 
120.000 TL’yi aşanlar; 
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması hâlinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş 
katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 TL’yi aşanlar; 
4. Her türlü ticaret şirketleri;        5. Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler; 
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. 
Bilanço Esasında Tutulacak Defterler 
Bilanço esasına göre ticari kazançları tespit edilen birinci sınıf tüccarlar yevmiye defteri, defterikebir, 
envanter defteri tutmak zorundadırlar. Bu defterler ticari faaliyetin türü ne olursa olsun tüm I. sınıf tüccarların 
tutmak zorunda oldukları defterlerdir. 
 Ticari kazançları bilanço esasına göre tespit edilen I. Sınıf tüccarların tutmak zorunda oldukları 
defterlerin bazılarının elektronik ortamda tutulması zorunlu hâle gelmiştir. 2014 veya müteakip hesap 
dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile ÖTV Kanunu’na ekli I ve III sayılı 
listesinde yer alan malların imali, ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle lisans alan veya mükellefiyet tesis 
ettirenler yevmiye defteri ile defteri kebiri elektronik ortamda tutmak zorundadırlar. 
Ticari Kazancın Tespiti 
Yukarıda da bahsedildiği üzere birinci sınıf tüccarların ticari kazançları bilanço esasına göre tespit edilir. 
Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri 
arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce: 
1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir; 
2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. 
DİKKAT: Bilanço esasında ticari kazanç öz sermayenin hesap dönemi sonu ve başı dönem arasındaki müspet 
farktır. 
Ticari Kazancın Tespitinde İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler 
Gelir Vergisi Kanunu’nda safi kazanç tespit edilirken indirilecek ve indirilemeyecek olan giderler açık bir 
şekilde belirtilmiştir. İndirilecek ve indirilemeyecek olan bu giderler ticari kazancın safi miktarını tespit etmek 
için ister bilanço ister işletme hesabı esasında olsun dikkate alınacak giderlerdir. 
  
 
 
 
 
 



GVK 40. maddesinde sayılan giderler şunlardır: 
1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. 
2. İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve 
tazminatlar. 
3. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri. 
4. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. 
5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. 
6. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. 
7. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar. 
8. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. 
GVK 41. MADDESİNDE SAYILAN VE İNDİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYEN GİDERLER 
ŞUNLARDIR: 
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler. 
2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, 
komisyonlar ve tazminatlar. 
3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler. 
4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları 
üzerinden yürütülecek faizler. 
5. Transfer yoluyla dağıtılan örtülü kazançlar. 
6. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar. 
7. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri. 
8. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, 
uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri 
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi 
zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 
Değerleme, Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi 
Mükellefler vergi matrahlarını tespit ederken, vergi kanunlarında belirtilen şekli ödevlerinin yanı sıra VUK’un 
değerleme, amortisman, reeskont, enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümlerine uyarak vergi matrahlarını tespit 
etmek zorundadırlar. 
Değerleme 
Daha önceden de belirtildiği üzere bilanço esasında ticari kazanç teşebbüsün dönem sonu ve başındaki öz 
sermayeleri karşılaştırılmak suretiyle tespit edilmektedir. 
 Değerleme Türk Ticaret Kanunu (TTK) bünyesinde de yer almaktadır. Ancak, TTK’nın değerleme 
anlayışı ile VUK’un değerleme anlayışı farklı olduğu gibi her iki kanunun değerleme kuralları da 
farklılaşabilmektedir. 
Amortisman 
Amortisman bir varlığın maliyetinin yıllara yayılmak suretiyle yok edilmesi olarak açıklanabilir. Amortisman 
konusuyla ilgili düzenlemeler VUK’ta yer almaktadır. 
Bir iktisadi kıymet için amortisman ayırabilmenin şartları şunlardır; 
• İşletmenin aktifinde kayıtlı olması, 
• Eskimeye, aşınmaya veya değer değer kaybına maruz kalması, 
• İşletmede bir yılı aşan süredir kullanılıyor olması, 
• Değerinin belli tutarı aşması (2019 yılı için KDV hariç 1.200 TL) 
 Normal amortisman yönteminde mükellefler amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye 
Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. 
DİKKAT: Azalan bakiyeler usulünden sadece I. sınıf tüccarlar yararlanabilir. 
Enflasyon Düzeltmesi 
Enflasyonu kısaca fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak tanımlamak mümkündür. Fiyatlar genel 
seviyesindeki bu artış mali tabloları da gerçek olmaktan uzaklaştırmakta, beraberinde vergi matrahının 
oluşmasında bazı mükelleflerin lehine, bazı mükelleflerin de aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. İşte ortaya 
çıkan bu durumu düzeltme adına 5024 sayılı Kanun’la VUK’a eklenen mükerrer 298 madde ile 2004 yılının 
başından itibaren “Enflasyon Düzeltmesi” uygulamasına geçilmiştir. 
 

 

https://www.kolaysinavlar.com/turk-vergi-sistemi-ady212u?search=MLY201U



