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Türk Vergİ Sİstemİ 



TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ  

erkancakir.net 2 

 Osmanlı Devletinde Ekonomi Şer’i ve Örfi Vergilerden elde 

edilirdi.  

 Şer’i Vergiler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 

döneminden bu yana alınan vergilerdir. Öşür, Haraç, Cizye ve 

Ganimetten oluşur.   

 Öşür, Müslümanlardan alınan 1/10 oranındaki ürün vergisidir.  

 Haraç,  Gayrimüslimlerden alınan 2/10 oranındaki ürün 

vergisidir.  

 Cizye, askere gitmeyen azınlıklardan alınan vergilerdir.  

 Ganimet ise savaş  sırasında toplanan mal ve değerli eşyaların 

1/5 devlete kalırdı. 

 



 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ  

erkancakir.net 3 

 Cumhuriyet’in kabulünden sonra, Osmanlı vergi sisteminin yerine 

çağdaş Batılı devletlerin uyguladıkları sisteme geçiş süreci 

başlatılmıştır. İlk olarak, zirai ürünlerden alınan vergi olan aşar, 

1925 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Bu olay, Cumhuriyet 

döneminin ilk vergi reformu olarak kabul edilebilir.  

 1876 yılında ilan edilen ve ilk anayasa olarak kabul edilen Kanun-u 

Esasi ile yasaya dayanmayan vergi ve diğer mali yükümlülüklerin 

konulması yasaklanmıştır. Savaş yılları olan 1942 ve 1943’de varlık 

vergisi ve toprak mahsulleri vergisi gibi olağanüstü vergiler 

uygulamaya konulmuştur.  

 

 

 

 



TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ  

erkancakir.net 4 

 1949 yılında Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu (KVK) kabul edilerek ciddi bir vergi reformu 

gerçekleştirilmiştir.  

 Bu kanunların hazırlanmasında Batı hukukundan, özellikle Alman 

vergi kanunlarından yararlanılmıştır.  

Yürürlükteki Kanunların Kabul Edilme Tarihleri  

 Veraset ve intikal Vergisi Kanunu (VİVK-1959),  

 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu (MTVK-1963),  

 Emlak Vergisi Kanunu (EVK-1970),  

 Damga Vergisi Kanunu (DVK-1964) ve  

 Harçlar Kanunu (1964)  

 



DOLAYLI VERGİLER DOLAYSIZ VERGİLER 

erkancakir.net 5 

 Bir mükellefin vergisi 
başkalarına devrediliyorsa, 
mükellef vergisini kendisi 
ödemiyorsa devredilen vergi 
dolaylı vergi olarak 
adlandırılır. Örneğin Katma 
Değer Vergisi.  

 harcama vergileri  

 tüketim üzerinden ve 
devletin verdiği bazı 
hizmetler karşılığında 
alınmaktadır.  

 Ülkemizde toplam vergi 
gelirleri içinde dolaylı 
vergilerin payı %70’e 
yaklaşmıştır  

 

 Mükellef kendi vergisini 

ödüyorsa ve bu vergi yükü 

başkalarına devredilmiyorsa bu 

vergi dolaysız vergi olarak 

adlandırılır.  

 Emlak Vergisi ve Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi bu tür 

vergilere en güzel örneklerdir  

 servet vergilerinin payı ise 

%2’lerde kalmaktadır.  
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Türk Vergi Sistemi’nin Sacayakları  

erkancakir.net 7 

 

 



Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

erkancakir.net 8 



GELİRİN ÖZELLİKLERİ 

erkancakir.net 9 



Gelirin Şahsi Olma Özelliği 

erkancakir.net 10 

 Gelir Vergisi bakımından gerçek kişi, Medeni Kanun hükümleri 

(Md.28) çerçevesinde şahsiyet sahibi yani hak ve borçlara ehil 

olan insandır.  

 Gerçek kişi bakımından medeni ehliyet veya yaşın gelir vergisine 

etkisi yoktur.  

 Bu özellik çerçevesinde her bir gerçek kişi ayrı ayrı gelir vergisi 

mükellefi olup, ortaklık şeklinde gelir vergisi mükellefiyeti tesis 

edilmesi söz konusu olmamaktadır. 



Gelirin Yıllık Olma Özelliği  

erkancakir.net 11 

 Vergilemede gerçek kişiye ait olan gelirin bir yıllık tutarı göz 

önüne alınır. Bir yıllık dönemden takvim yılının anlaşılması 

gerekir. Takvim yılı, 1 Ocakta başlayıp 31 Aralıkta sona eren 12 

aylık dönemdir.  

 Faaliyetin kısa dönem olması bu durumu değiştirmez.  

 Bir yıla ilişkin beyanname ertesi yılın Mart ayının başından 

yirmi beşinci günü akşamına kadar (geliri sadece basit usulde 

tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar için Şubat ayının 

başından yirmi beşinci günü akşamına kadar) verilmektedir.  



Gelirin Yıllık Olma Özelliği  

erkancakir.net 12 

 

 Bu hükmün istisnası ölüm ve memleketi terk halleridir. Gelir 

Vergisi Kanununun 92 nci maddesi hükmü uyarınca; takvim yılı 

içerisinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi 

terke tekaddüm eden 15 gün, ölüm halinde ise ölüm tarihinden 

itibaren 4 ay içerisinde verilmektedir. 



Gelirin Elde Edilmiş Olması Özelliği  

erkancakir.net 13 

 Elde etme, gelir vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana 

gelmesi anlamına gelir.  

 Ticari ve zirai kazançlarda elde etme, tahakkuk esasına göre, 

diğer gelir türlerinde ise, elde etme tahsil esasına bağlanmıştır.   

 Tahakkuk; bir gelir unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle 

kesinlik kazanmış olması anlamına gelir. 



Gelirin Safi Olma Özelliği 

erkancakir.net 14 

 Gelirin safi olması, gelirden o gelirin elde edilmesi ve 

kaynağının idamesi için yapılan giderlerin indirilmesinden 

sonra kalan tutarın vergilemede esas tutulması demektir. Her 

gelir unsuru itibarıyla indirilecek giderler Gelir Vergisi 

Kanununda ayrı ayrı belirtilmiştir. 

 



Gelirin Gerçek Olması Özelliği 

erkancakir.net 15 

 

Tüm hasılat ve giderler belgelere dayanmalı, bunlar 

kayda ve defterlere geçirilmelidir.  

Götürü usule istisnalar dışında yer verilemez.  



Gelir Vergisine Konu Olan Kazanç Ve 

İratlar  

erkancakir.net 16 

Gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar, yedi başlık halinde 

GVK’nin 2. maddesinde sayılmıştır:  

 1. Ticari kazançlar,  

 2. Zirai kazançlar,  

 3. Ücretler,  

 4. Serbest meslek kazançlar›,  

 5. Gayrimenkul sermaye iratlar›,  

 6. Menkul sermaye iratlar›,  

 7. Diğer kazanç ve iratlar.  

 



GELİR VERGİSİNDE TAM MÜKELLEFLER 

Tam / Dar Mükellef Ayırımının Nedeni  

erkancakir.net 17 

 Gelir vergisinde, tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olmak 

üzere iki çeşit yükümlülük vardır. Bu iki grubun vergilendirme 

rejiminde farklılıklar bulunmaktadır  

 Tam mükelleflerin hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında elde 

ettikleri gelirler dar mükelleflerin ise sadece Türkiye’de elde 

ettikleri gelirler vergileme kapsamına alınmıştır. Dar 

mükelleflerin yurt dışı kazançları ile ilgilenilmemektedir.  

 



Kimler Dar ; Kimler Tam Mükellef  

erkancakir.net 18 

 İkametgâh ölçüsüne göre, Türkiye’de yerleşmiş olanlar tam 

mükellef olarak kabul edilirler.  

 İş yerinin merkezi Türkiye’de olup başka ülkelerde çalışan gerçek 

kişiler. Örneğin, bir Türk bankasının Londra şubesinde veya bir 

inşaat  

 şirketinin Moskova bürosunda çalışan elemanlar, bu bende göre 

tam mükellef olarak vergiye tabi olacaklardır.  
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Dar Mükellef  

erkancakir.net 20 

 Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri 

kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar 

mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve 

iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri 

kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler  

 



Çifte Vergilendirme  

erkancakir.net 21 

 Türk vatandaşlarının elde ettikleri gelirler için yurt dışında vergi 
ödemeleri halinde, bu gelirlerin ayrıca Türkiye’de vergilendirilmeyeceği 
öngörülmüştür. Bu hüküm çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla 
konulmuştur  

 Çifte vergilendirme, geniş anlamda, aynı matrah üzerinden aynı dönem 
içinde ve aynı nitelikli mükerrer vergi alınmasıdır.  

 Bu şekilde iki defa vergi almak vergi adaletini ve eşitliğini bozmakta ve 
modern vergilendirme ilkelerine de ters düşmektedir.  

 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet veya 
kaynak ülkelerden yalnızca birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme 
hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi konularında düzenlemeler 
yapılmakta ve bu yolla gelirin her iki ülkede birden vergilendirmesi 
engellenmektedir.  

 



Ticari Kazanç  

erkancakir.net 22 

 Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde ticari kazanç; “Her türlü 
ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar” olarak tanımlanmıştır. 
Gelir Vergisi Kanununda ticari kazanç bu şekilde tanımlanmış 
olmakla birlikte söz konusu tanıma esas teşkil eden ticari faaliyetin 
ne olduğu tanımlanmamıştır.  

 Sınai Faaliyetleri: ham maddeleri, işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürünlere dönüştürme 
eylemi şeklinde tanımlayabiliriz.) 

 Maddenin uygulamasında ticari faaliyetin tespiti açısından Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate almak gerekmektedir  

 Gayrimenkul alım-satım ve inşaat faaliyeti ile devamlı olarak uğraşılması,  

 kendi adına menkul kıymet alım-satım faaliyeti ile devamlı olarak 
uğraşılması, Coberlik (borsa uzmanlığı) işleri,  

 özel okul, hastane işletilmesi, diş protezciliği faaliyeti  

 



Ticari Kazanç  

erkancakir.net 23 

 Ticari faaliyette devamlılık, faaliyetin bir takvim yılı veya 

daha uzun bir süre içinde birden çok yapılması anlamına 

gelir.  

 Örneğin, bir kişinin arabasını satması ticari faaliyet 

sayılmaz ama bu kişi bir yıl içinde birkaç defa araba alıp 

satarsa bu faaliyeti ticari faaliyet, kazancı da ticari kazanç 

olur.  

 Ticari kazancın kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetlerden elde 

edilmesi bu kazançların ticari kazanç olma özelliğini 

değiştirmez.  

 Örneğin, yasalara aykırı olarak kumarhane işletilmesi ticari 

faaliyet olarak kabul edilir; buradan sağlanan kazanç da 

ticari kazanç olarak vergilendirilir.  
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Bilanço Usulünün Şartları 

erkancakir.net 25 

 

1. Kanunda belirtilen hadlerin üzerinde mal 

alım satımı yapanlar 

2. Ticaret şirketleri 

3. KV mükellefleri 

4. Kendi istekleri ile bilanço esasını tercih 

edenler 
 

 

 



BİLANÇO ESASINDA VERGİYE TABİ OLAN TİCARİ 

KAZANÇ SAHİPLERİ VE ŞEKLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

erkancakir.net 26 

 Bu usulde tespit edilen ticari kazanç, 1. sınıf tüccarların 

kazancıdır.  

Birinci Sınıf Tüccarların Tutacakları Defterler:  

 1.Yevmiye defteri,  

 2.Defteri kebir,  

 3.Envanter defteri  

 4.Karar defteri  

 



Kimler 1. sınıf Tüccardır?  

erkancakir.net 27 

 Her türlü ticaret şirketleri (Yasa adi şirketleri hariç tutmaktadır.  

 Ticaret şirketlerinden; anonim şirketler, limitet şirketler, paylı 

komandit şirketler kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi 

tutulmaktadırlar.  

 Kendi istekleri ile bilanço usulünde vergilendirilmeyi talep edenler.  

 Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık 

alımlarının tutarı veya yıllık satış tutarları 177. maddede açıklanan 

tutarları aşanlar.  

 

 

 



2017 Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme 

Hadleri 

erkancakir.net 28 

 (V.U.K. MADDE 177. Maddedeki belirtilen tutarlar)  

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve 

yıllık alımlarının tutarı 1.1.2017’den itibaren 170.000. -TL veya 

satışları tutarı itibaren 230.000. - TL lirayı aşanlar  

 2.Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl 

içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 90.000.- TL aşanlar;  

 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 

numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının 

toplamı 170.000. -TL lirayı aşanlar,  



Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti 

erkancakir.net 29 

 Bilanço esasında ticari kazancın tespiti, (dört ayrı aşamada) izah 

edilmektedir.  

 Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanması  

 İşletmeye ilave edilen ve işletmeden çekilen Değerlerin 

Dikkate Alınması  

 Giderlerin Düşülmesi  

 Amortismanların Ayrılması  

 Değerleme ve Diğer Benzeri Hükümlerin Uygulanması  

 (Dönem sonu öz sermaye – dönem başı öz sermaye) + dönem 

içinde işletmeden çekilen değerler – dönem içinde işletmeye 

eklenen değerler 

 



Dönem Öz Sermayesinin Hesaplanması 

erkancakir.net 30 

 GVK’nın 38. maddesine göre, bilanço esasında ticari kazanç, 

“teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki 

değerleri arasındaki müspet (olumlu) farktır”. Bu farkın olumsuz 

olması durumunda, kazanç değil zarar söz konusu olmaktadır.  

 



erkancakir.net 31 



İşletmeye İlave Edilen Ve İşletmeden 

Çekilen Değerlerin Dikkate Alınması  

erkancakir.net 32 

 Dönem içinde işletme sahiplerinin işletmeye ilave ettikleri değerler 

varsa (Örneğin, işletme sahibi özel varlığından işletme kasasına 5.000 

TL para koymuşsa veya işletmeye yeni bir makine almışsa), bunlar 

bulunan miktardan düşülür. Çünkü bu artış, ticari faaliyetten dolayı 

ortaya çıkan bir artış değildir. Bu işlem vergi matrahını azaltacaktır.  

 Buna karşılık, işletmeden çekilen değerler varsa, (örneğin, işletmeci 

geçim giderlerini karşılamak için, dönem içinde, işletme kasasından 

5.000 TL almışsa veya işletmeye ait bir kısım demirbaş eşyayı evine 

götürmüşse), bunlar bulunan miktara ilave olunur. Çünkü bu eksilişin 

bir zarar unsuru olarak görülmesi mümkün değildir. Bu işlem vergi 

matrahını artıracaktır.  

 



Giderlerin Düşülmesi  

erkancakir.net 33 

 GVK’nın 40. maddesi, vergi matrahından indirilebilecek giderleri 

düzenlemektedir.  

Bu giderler, şu şekilde özetlenebilir.  

 Ticari kazancın elde edilmesi için yapılan genel giderler: Bunlara 

örnek olarak; işle ilgili aydınlatma, ısıtma, haberleşme, reklâm, kira, 

kırtasiye, sigorta giderlerini verebiliriz.  

 Personel ücretleri, işçiler için sosyal güvenlik kurumlarına ödenen 

pirimler, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik 

sistemine ödenen katkı payları, işçilerin işyerindeki tedavi, ilaç ve 

giyim giderleri.  



Giderlerin Düşülmesi  

erkancakir.net 34 

 İş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde işçilerin barınması ve 

beslenmesi için yapılan giderler: Yemek giderleri ile ilgili olarak, 

yemeğin iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yenmesi durumunda 

yapılan giderlerin tamamı düşülmektedir.  

 İşle ilgili yapılan işin önemi ve genişliğine uygun seyahat ve 

konaklama giderleri.  

 •İşle ilgili olmak şartıyla; sözleşme, mahkeme kararı veya kanun 

hükmü gereği ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.  

 •İşletmede kullanılan taşıtların giderleri: Bu taşıtlar bizzat işletmeye 

ait olabileceği gibi, dışarıdan kiralama yoluyla edinilmiş de olabilir.  



Giderlerin Düşülmesi  

erkancakir.net 35 

 İşletme ile ilgili ödenen bazı vergi, resim ve harçlar. Örn: Damga, 

Belediye Vergileri, İşletmeye ait araçların MTV’leri.  

 •İşverenlerin, işveren sendikalarına ödediği aidatlar.  

 •Özel kişiler veya şirketlerin hesabına tahsilde bulunan öğrenciye 

yeme, içme, yatma ve tahsil gideri olarak ödenen paralar.  

 



Amortismanların Ayrılması  

erkancakir.net 36 

 Amortisman: Üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler 

üretilirken , geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana 

gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.  

 Ticari Kazanç belirlenirken yıllık ayrılan amortisman giderleri toplam 

hasılattan düşülmelidir.  V.U.K nun şirketlerin ayırmalarına izin 

verdiği amortisman yöntemleri:  

 •Normal Amortisman Yöntemi  

 •Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi  

 •Fevkalade Amortisman Yöntemidir.  

 



Değerleme ve Diğer Benzeri Hükümlerin 

Uygulanması  

erkancakir.net 37 

 Değerleme konusundaki hükümlerin uygulanması da, vergi matrahını 

artırıcı veya azaltıcı etki yapabilir.  

 Değerleme kavramı, VUK’un 258. maddesinde, “vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

 Örneğin Şirket adına kayıtlı gayrimenkullerin değerlemesinin 

yapılması Ticari Kazanç belirlenirken yapılması gerekir.  

 



İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın 

Tespiti 

erkancakir.net 38 

 Ticari kazancın gerçek usulde ikinci tespit şekli, işletme hesabı 

esasıdır.  

 VUK 177’de sayılan 1. sınıf tüccarların dışında kalan tüccarlar 2. 

sınıf tüccarlardır.  

 İkinci sınıf tüccarlar 1. sınıf kadar büyük olmayan şirketlerdir.  

 Kazancı bu esasta tespit edilenler, yalnızca işletme defteri 

tutarlar. İşletme defterinin sol tarafına giderler; sağ 

tarafına ise hasılat kaydedilir.  



 

İşletme Hesabı Esasında Ticari 

Kazancın Tespiti  

erkancakir.net 39 

 İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde 

elde edilen  

 hasılat ile giderler arasındaki olumlu farktır.  

 Mal alım satımı ile uğraşan işletmelerin ticari kazancının 

bulunmasında gelir kısmına dönem sonunda elde bulunan mevcutlar 

(para ve mal); gider kısmına ise yapılan harcamalar (mal almak için ve 

gider olarak) yer almaktadır.  



 

İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın 

Tespiti  

erkancakir.net 40 



erkancakir.net 41 



 

İşletme Esasında Ticari Kazanç Tespitinde 

Bilanço Esasına Göre Farklılıklar  

erkancakir.net 42 

 İşletme Esasında Ticari Kazanç Tespit Edilirken: Gider Kısmında 

“dönem giderleri” içinde, fiilen yapılan ödemelerin yanında aynı 

zamanda ödenecek borçlar da yer almaktadır.  

 •Gelir kısmında bulunan “satış geliri” içinde, tahsil edilen paralar 

yanında, alacaklar da yer almaktadır. Şüpheli hale gelen alacaklar 

düşülmez ancak eğer ki alacak değersiz hale dönüşmüşse o zaman 

gider kaydedilerek yok edilir.  

 Amortisman ayırma imkânından, işletme hesabı esasında vergilenen 

mükellefler de yararlanmaktadır (VUK, m. 194). Bu mükellefler 

sadece, azalan bakiyeler usulü ile amortisman uygulamasından 

yararlanamamaktadırlar.  

 



 

Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  

erkancakir.net 43 

 Basit usul; geliri sınırlı bakkal, kasap gibi küçük ticaret erbabıyla, 

tamirci, terzi gibi küçük sanat erbabı için getirilen bir uygulamadır.  

 Ayrıca, şehir içinde taşımacılık faaliyetinde bulunan taksici, dolmuşçu 

gibi bazı hizmet işletmelerinin de bu grupta vergilendirildiği 

görülmektedir.  

 Bu meslek sahipleri küçük esnaf olarak da anılmaktadır.  

 



 

Basit Usulden Yararlanamayan Meslek ve 

Ticaret Erbabı  
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 Kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin 

komandite ortakları  

  Sarraflar,  

 Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar,  

 Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar, şehirlerarası yük ve 

yolcu taşımacılığı yapanlar,  

 Büyükşehir belediye sınırları içinde emtia alım satımı 

yapanlar.  

 



Basit Usule Tabi Olmanın Şartları 
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 Yasa’nın 51. maddesinde sayılan küçük esnafın dışında kalan 

mükelleflerin basit usul uygulamasından yararlanabilmesi için: 

 Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması 

 İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması durumunda emsal kira 

bedelinin, (kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamının) 

belirlenen miktarları aşmaması. Bu bedel Büyükşehir Belediye sınırları 

içinde:5300 TL, diğer yerlerde 3700 TL dir. 

 Başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyet dolayısıyla gerçek usulde 

gelir vergisine tabi olmaması gerekir. 



Basit usulde vergilendirmenin avantajları nelerdir ? 
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 Basit usulde vergilendirilmede; 

 Defter tutulmaz. 

 İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler. 

 Geçici vergi ödenmez. 

 Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden 
istisnadır. 

 Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet 
alışları ve satışları dikkate alınmaz. 

 Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı 
oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen 
mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri 
tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. 

 Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez. 



Stopaj Vergisi nedir? 
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 Stopaj (Vergi tevkifatı), Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi kazançlara 

ilişkin hasılatın ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta kesilen ve o 

ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. Stopaj ticari 

kazançlarda kanunda belirtilen miktarda ödenir. Herhangi bir kişiye 

serbest meslek hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin 

içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan kısmı siz 

karşı tarafa ödersiniz. Stopaj Vergisi olarak yaptığınız kesintiyi de 

muhtasar beyannamede devlete ödersiniz. 



Stopaj vergisi nerede ortaya çıkar? 
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 Stopajı doğuran işlem, stopaja tabi istihkakın nakden veya hesaben 

ödenmesidir. 

Kimler Stopaj Vergisi verir?  
 Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın (gelir, 

kazanç) ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile 

belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı 

elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine 

yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik 

tedbiridir. Bu verginin ödenmesinden, kaynakta kesintiyi yapan 

sorumludur.  

 

 

 

 

 

 



Stopaj Vergisinin amacı nedir? 
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 Bu uygulamanın amacı vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili 

şekilde gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden kaçırılmasını 

önlemek, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü 

azaltmak, verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye 

dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki 

psikolojik etkisini gidermektir. 



Muhtasar Beyanname Nedir? 
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 Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar 

beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler 

tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi 

dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84). 

 Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. 

Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan 

talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. 

 Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş 

olmaktadır 



Basit Usulde Gelirin Tespiti 
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 Basit usulde ticari kazancın tespitini şu şekilde ifade edebiliriz: 

 Hasılat - (giderler + satılan emtianın alış bedeli) 

 (Bu arada dönem sonu mal mevcudu hasılata; dönem başı mal 

mevcudu ise giderlere eklenmektedir.) 

 Bu mükellefler açısından gelir tespit edilirken, bilanço ve işletme 

hesabı esasındaki mükellefler için geçerli olan; 

 Amortisman, 

 Değerleme, 

 Karşılık ayırma gibi uygulamalar söz konusu olmamaktadır. 



Zirai Kazançların Tanımı Ve Başka Kazançlara 

Dönüşmesi 
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 Zirai faaliyetlerden doğan kazançlar zirai kazançtır. 

 Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, 

dikim, bakım, üretme yollarıyla bitki, orman, hayvan, 

balık ve bunların mahsullerinin üretilmesini, 

avlanmasını, taşınmasını, satılmasını vb. ifade eder. 



Zirai Kazançların Tanımı Ve Başka Kazançlara 

Dönüşmesi 
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 Zirai işletmenin boyutları, sınai bir müessese önem ve genişliğinde 

olursa zirai kazanç değil; ticari kazanç söz konusu olur. 

 Örneğin, zeytin üreten bir çiftçinin, ürettiği zeytinlerin satışından 

elde ettiği gelir, zirai kazançtır. Eğer bu çiftçi, bir de fabrika kurar ve 

bu fabrikada kendi ürettiği veya başkalarından satın aldığı zeytinleri 

işleyerek zeytinyağı yapıp satarsa, bu ikinci işten elde ettiği kazanç, 

ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. 

 İkinci bir örnek, çiftçinin ürettiği ürünleri bir dükkân veya mağaza 

açarak oraya götürüp satması durumunda elde ettiği kazanç, yine 

ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir 



Kazancın Tespit Usulleri Ve Vergileme 
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 Çiftçilerin elde ettikleri kazançlar iki usulde vergilendirilir. 
Bunlardan: 

 Birincisi  Tevkifat usulü 

 İkincisi ise gerçek usuldür. 

 Gerçek Usulde Kendi İçinde İkiye ayrılır. 

 Zirai işletme hesabı 

 Diledikleri taktirde Bilanço hesabı 

 Çiftçilerin elde ettikleri kazançlar genellikle hasılatları 
üzerinden kesinti(tevkifat) yapılmak suretiyle vergilendirilir.  

 Gerçek Usule Tabi olan çiftçilerin işletme hesabı ya da bilanço 
esasından birisini seçmeleri için herhangi bir ölçü 
öngörülmemiştir. Çiftçiler diledikleri taktirde işletme hesabı 
yerine bilanço esasına tabi tutulmalarını isteyebilirler. Bu yazılı 
beyan ile mümkündür.  

 



Bu sunumdaki notlar çeşitli kaynaklardan 

alınmıştır. Ticari hiçbir amaç için 

kullanılmayacaktır. Bilginin peşinde 

koşan herkese sadece bir kolaylık olması 

amacıyla hazırlanmıştır. 
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