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Bilindiği üzere,  6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 Sayılı Kanun ile “Hâsılat 

Esaslı Vergileme Usulü” Vergi Sistemimize girmiştir. 7104 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 38. maddesi “Hâsılat Esaslı Vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. 

“Hâsılat Esaslı Vergileme” ile  

 Belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki mükelleflerce ödenmesi gereken katma değer 

vergisinin, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen katma 

değer vergisi dâhil toplam hâsılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle 

hesaplanması, 

 

 Bu mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen 

katma değer vergisini ve hâsılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma 

değer vergisini kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim 

ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini kazancın tespitinde gelir olarak 

dikkate almaları, 

 

 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla 

mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit 

edilen mükelleflerden tercih edenlerin sisteme geçmesi ve sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde 

kalması, 

öngörülmüştür.  

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38. Maddesine göre Cumhurbaşkanı  bilanço esasına göre 

defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla 

belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hâsılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya 

yetkilidir. 

  

Söz konusu yetki kapsamında ilk Cumhurbaşkanı Kararı (718 Sayılı Karar) 07.02.2019 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 718 Sayılı Karar ile hâsılat esaslı vergilendirme usulünü 

seçebilecek mükellefler ve uygulayacakları vergi oranı belirlenmiştir. 

 

Karara göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma 

hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin 

tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri 

(belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha 

fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dâhil en az 

18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hâsılat esaslı vergilendirme  

 

Katma Değer Vergisinde Hâsılat Esaslı Vergilendirme 
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usulünü seçebilecektir. Söz konusu mükelleflerin hâsılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 

olarak belirlenmiştir. 

 

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda belirtilen faaliyet ile 

iştigal etmeleri gerekmektedir. Ancak bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka 

faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamaz.  

 

 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki mükellefler talep etmeleri halinde 

vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden 

%1,5 oranında hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile 

ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyecektir. 

 

 Bu kapsamda hâsılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, 

kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında 

gösterilen katma değer vergisi ile hâsılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek 

ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim 

ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alacaktır. 

 

718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ‘Hâsılat Esaslı Vergilendirme Usulüne’ geçen 

mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.  

 

718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir 
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