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Konu: Defter Tutma Hadleri 

 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 176. Maddesinde tüccarlar I. ve II.sınıf olarak ikiye ayrılmış ve 

I.sınıf tüccarların bilanço esasına göre, II.sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter 

tutacakları belirlenmiş ve aynı kanunun 177. maddesinde ise I.sınıfa kimlerin dahil olacağı 

sayılmıştır. Her türlü ticaret şirketleri ve kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler 

I.sınıfa dahil olup, bilanço esasına göre defter tutmak zorundadırlar. Adi şirketler ve diğer 

gerçek kişi tacirlerin ise alım ve satım tutarlarına göre hangi sınıfa girecekleri 

belirlenmektedir. Söz konusu alım satım tutarları V.U.K. 177.maddesinin 1,2 ve 3 no.lu 

bentlerinde belirlenmiş olup, bu tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin belirlenen yeniden 

değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanmakta ve bu şekilde hesaplanan tutarların 

yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, Bakanlar Kurulu, bu suretle 

tespit edilen tutarları yarısına kadar arttırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

 

 402 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 

uygulanacak yeni miktarlar aşağıdaki gibidir: 

 

a) Satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satanların, yıllık alımlarının tutarı  

    129.000,00 TL’nı veya satışlarının 180.000,00 TL'nı aşması halinde (eski hadler, sırasıyla  

    120.000,00 TL ve 170.000,00 TL idi), 

 

b) Aldıkları malı işledikten sonra veya olduğu gibi satanlar dışında kalanların, elde ettikleri  

    gayrisafi iş hasılatının 70.000,00 TL'nı aşması halinde (eski had, 68.000,00 TL idi), 

 

c) Yukarıda belirtilen işleri birlikte yapanların, (b) bölümünde yer alan işlerden elde ettikleri  

    gayrisafi iş hasılatının beş katı ile, (a) bölümünde belirtilen faaliyetlerden elde edilen yıllık  

    satış hasılatının toplamının 129.000,00 TL'nı aşması halinde (eski had 120.000,00 TL  idi), 

                                                                                                  

bu işleri yapanlar birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço usulüne göre defter tutmaya mecbur 

olacaklardır. Bu yeni hadler, 2011 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara 

alınacaktır.  

 

Öte yandan, V.U.K'nun 180. maddesine göre, IInci sınıf tüccar olup da hesap döneminin iş 

hacmi sonuçları, yukarıda yazılı hadlerden % 20 oranını aşan bir miktarda fazlalık gösteren 
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mükellefler veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi belirttiğimiz hadlerin % 20 sine kadar bir 

fazlalık gösteren mükellefler, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden 

başlayarak I'nci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutmak zorunda kalacaklardır. 

 

Ayrıca V.U.K. Md.181 uyarınca, II. sınıf defter tutan ticaret erbabı, dilerlerse, iş hacimleri bu 

hadlerin altında kalsa bile I. sınıf defter tutabilirler. 
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