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Konu:  

KDV KANUNU KAPSAMINDA, HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ 

UYGULANACAK SEKTÖR VE VERGİ ORANI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI 

KARARI YAYINLANMIŞTIR 

 

07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile KDV Kanunu kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve 

vergi oranı belirlenmiştir. 

 

KDV Kanunu’nun “Hasılat esaslı vergilendirme” başlıklı 38. Maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“Hasılat esaslı vergilendirme 

 

Madde 38 

 

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek 

kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve 

meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin 

karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci 

maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili 

sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma 

değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. 

 

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen 

mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış 

vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat 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 alırlar. 

 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden 

çıkamazlar. 

 

Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği 

yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye 

Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

718 sayılı Karar ile 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 işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan 

veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) 

münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) 

yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38. maddesinde yer 

alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 

olarak belirlenmiştir. 

 

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda tanımlanan 

faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen 

başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaktır. . 

 

Karar 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

Uygulamanın usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir genel tebliğ ile 

belirlenecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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