
TÜRK VERGİ SİSTEMİ: GELİRDEN ALINAN VERGİLER 

Konu Başlığı: Gelir Vergisi 

Kavramlar: Gelir, Tahakkuk Esası, Tahsil Esası, Tam Yükümlülük, Dar Yükümlülük 

Kavramlara İlişkin Açıklamalar:  

“Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır.” (GVK Madde 1) 

Tahakkuk Esası: Hukuken o gelire alacaklı olmayı ifade eder. Örnek: Ticari ve Zirai Kazançlardır. 

Tahsil Esası: Tahsil Esası ile elde edilen gelir, nakden veya hesaben gerçekleşebilmekte; maddi bir 

değer veya gayri maddi bir servet unsuru olarak, sahibinin malvarlığına dahil olmaktadır Örnek: 

Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve 

İratlardır. 

Tam Yükümlülük: Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 

iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler (GVK Madde 3): 

- Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 
- Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere 

bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı 
memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde 
ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir Vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş 
bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) 
 

Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır (GVK Madde 4): 

- İkametgahı Türkiye'de bulunanlar (İkametgah, Kanunu Medeninin 19. ve müteakip 
maddelerinde yazılı olan yerlerdir); 

- Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar 
Türkiye'de oturma süresini kesmez.) 
 

Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar 

(GVK Madde 5): 

- Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, 
basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi 
veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler; 

- Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş 
veya kalmış olanlar. 
 

Dar Yükümlülük: 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, sadece Türkiye’den elde etmiş olduğu kazanç ve iratlar 

üzerinden dar mükellef olarak vergilendirilirler. 

Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki 

şartlara göre tayin olunur (GVK Madde 7): 



 

- Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması (Bu şartları 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de 
satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere 
gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. 
Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya 

satış akdinin Türkiye'de yapılmış olmasıdır. İş merkezinden maksat ise, iş bakımından 

muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir. 

- Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi; 
- Ücretlerde: 

• Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

• Türkiye'de kain müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine tasfiye 
memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi; 

- Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi veya 
Türkiye'de değerlendirilmesi; 

- Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve bu mahiyetteki 
mal ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

- Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması; 
- Diğer kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de 

ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 
 

Bu maddenin 3., 4., 5. ve 7. bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de 

yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına 

ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. 

Konuya İlişkin Mevzuat: Gelir Vergisi Kanunu 

 

TİCARİ KAZANÇ VE ZİRAİ KAZANÇ 

Konu Başlığı: Gelire Giren Kazanç ve İratlardan Ticari Kazanç ve Zirai Kazanç 

Kavramlar: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 

Kavramlara İlişkin Açıklamalar:  

Ticari Kazanç (GVK Madde 37-51): 

“Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” (GVK Madde 37/1) 

“Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır (GVK Madde 37/2): 

- Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının 
işletilmesinden; 

- Coberlik işlerinden (Borsa Uzmanlığı); 
- Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden; 
- Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden; 
- Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu 

faaliyetlerinden; 



- Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen 
satılmasından; elde edilen kazançlar. 

- Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar. 
Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların 

ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. (66'ncı madde hükmü mahfuzdur.) 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme 

hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir. 

Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını 

da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler.” 

Zirai Kazanç (GVK Madde 52-60): 

“Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. 

Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah 

yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık 

ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, 

taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder. 

Bazı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai 

faaliyetin mahiyetini değiştirmez. 

Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve 

aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır. 

Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadıyla ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de zirai 

faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı teşebbüsün cüz'ünü teşkil eden bir işletmede vukua 

geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sınai bir müessese ehemmiyet ve 

genişliğinde olmaması ve faaliyetini, cüz'ünü teşkil ettiği teşebbüsün mahsullerine hasretmesi 

şarttır. 

Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye 

kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai 

faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua münhasır 

kalmak şartıyla dükkan ve mağaza sayılmaz. 

Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme bu işletmeleri işleten gerçek 

kişilere (Adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde 

istihsal olunan maddelere de mahsul denir. 

Kollektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi 

sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin 

komandite ortaklarının şirket kârından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. 



Bir çiftçiye veya ortaklığa ait olup aynı köy sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üzerinde bulunan 

yahut istihsal şartlarına göre birbirine bağlılık ve beraberlik arz eden işletmeler tek işletme sayılır.” 

(GVK Madde 52) 
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