
                          GELİR VE KATMADEĞER VERGİSİNDE HASILAT ESASLI VERGİLEME 

 

Bilindiği gibi ticari ve mesleki faaliyette bulunan vergi mükellefleri  ticari kazançları ile katma değer 

vergisi matrahlarını tuttukları defterler ve düzenlenen  ve alınan fatura , serbest meslek makbuzu ve 

diğer belgelere dayanarak tespit ederler.   Yıllık veya aylık beyannamelerle vergi matrahlarını ve 

ödenecek vergilerini bildiriler. Genel usul böyle olmakla birlikte 2019 yılında 7144 ve 7186 sayılı 

kanunlarla yapılan düzenlemelere göre bazı mükelleflere bir kısım faaliyetleri dolayısıyla daha basit 

kazanç veya matrah belirleyebilme imkanı getirilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunu-Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti 

 7186 sayılı kanununla Gelir Vergisi Kanunu’nun 113.ncü maddesinde değişiklik yapılmıştır ( Yürürlük: 

19.07.2019).Yeni düzenlenen madde ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu 

faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla 

elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi 

hasılatlarının (aşağıda yer verilen Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38. inci maddesi kapsamında 

hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer 

vergisi dâhil tutarın) %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınır. 

 Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu 

kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz. 

Kazançları buna göre tespit edilenlerin; 

a)Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde 

dikkate alınmaz. 

b)Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

c)İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir. 

d) Vergi Usul Kanunu’nun 353. üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca bir takvim 

yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları 

için bu madde hükümlerinden yararlanamaz. 

Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, 

kanuni oranına getirmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir. 

Yeni Düzenlemeler 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 113.ncü maddesinde yapılan düzenleme ile ilgili olarak Hazine ve Maliye 

Bakanlığı kendisine verilen yetki çerçevesinde konunun uygulanmasına yön vermek üzere, Genel 

Tebliğ taslağı hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde kamuoyu görüşüne sunmuştur. 

Tebliğ taslağına göre uygulama esasları aşağıdaki gibi olacaktır. 



Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler  

 Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu 

faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla 

elde eden gelir (kazançları basit usulde tespit edilenler dahil) veya kurumlar vergisi mükelleflerinden 

bu hususta talepte bulunanlar yararlanabileceklerdir. 

Faydalanma şartları 

 Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanılabilmesi için; 

a)Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunması, 

b)Bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatın tamamının elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla 

elde edilmesi, 

c)Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine uygulamadan yararlanma 

hususunda yazılı olarak talepte bulunulması şarttır. 

Uygulamadan yararlanmaya ilişkin talepte bulunulması ve bu taleplerin değerlendirilmesi 

 Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçmek isteyen mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvurarak bu usule geçme hususunda 

talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, başvurularına ilişkin dilekçelerine uygulamadan 

yararlanma şartlarını sağladıklarına dair bilgi ve belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

Vergi dairelerince, bu başvurular bir ay içerisinde incelenerek, şartları sağlayıp sağlamadıkları ve 

taleplerinin kabul edilip edilmediği hususu mükelleflere yazı ile bildirilecektir. 

Uygulama başlangıç tarihi 

Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden 

yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçeceklerdir. Aralık ayı içerisinde bu 

hususta başvuruda bulunan mükelleflerden şartları sağlayanlar için vergi dairelerince bir sonraki 

takvim yılı içerisinde kendilerine yazı ile bildirim yapılanlar, bildirimin yapıldığı takvim yılının başından 

itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçeceklerdir. 

Yeni işe başlayan mükelleflerden kazançlarını bu usule göre tespit etmek isteyenlerin, işe başlama 

bildirimiyle birlikte hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanmak istediklerini ayrı bir dilekçe ile 

belirtmeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu taleplerinin kabul edilmesi halinde işe 

başlama tarihinden itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanacaklardır. 

Vergiye tabi kazancın hesaplanması 

 Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının 

tamamım elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerden, başvuruları vergi 

dairesi tarafından kabul edilenler, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayri safı hasılatlarının 

%10'unu bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi ticari kazanç olarak beyan edeceklerdir. 



Hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanan mükelleflerden Katma Değer Vergisi Kanununun 

38. inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilenler, hasılat esaslı 

kazancın tespitinde bu faaliyetlerine ilişkin hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutan gayri safı 

hasılat tutarı olarak dikkate alacaklardır. 

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin vergiye tabi kazancın hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne 

göre hesaplanmasında, bu faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu usule göre tespit edilen 

kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz. Örneğin kamuya yararlı derneğe  yapmış 

olduğu nakdi bağışı beyanname üzerinde indirim konusu yapması mümkün değildir. 

Şehir içi taşımacılık yanında diğer faaliyetlerin de  bulunması 

Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri yanında 

vergiye tabi başkaca faaliyetlerinin veya kazanç ya da iratlarının bulunması halinde, şehir içi yolcu 

taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetlerini, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının 

tespitinde dikkate almaları mümkün değildir. Bu mükellefler, diğer faaliyetlerinden dolayı elde 

ettikleri kazanç veya iratları ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun 113. üncü maddesi hükmünden de 

faydalanamayacaklardır. 

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek 

genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki 

oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden şehir içi yolcu 

taşımacılığı faaliyetine düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve gelir ya da 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre hesaplanan kazancına herhangi bir indirim ve istisna 

uygulanmayacak ve bu tutar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından beyanname 

üzerinde indirilebilecek tutarların hesabında da dikkate alınmayacaktır. 

Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçen ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri yanında vergiye 

tabi başkaca faaliyetleri de bulunan mükelleflerce, söz konusu uygulama kapsamında bulunan ve 

bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, uygulama 

kapsamındaki faaliyete ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi 

ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. 

Uygulamadan çıkış 

 Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin kazançları hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre 

hesaplanan mükellefler, bu usule geçtikleri tarihten itibaren iki yıl geçmeden bu usulden 

çıkamayacaklardır. 

 Bu usulden çıkmak isteyen mükellefler, iki yıllık sürenin tamamlanması kaydıyla, gelir veya kurumlar 

vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri dilekçelerine istinaden, takip eden 

yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden çıkabileceklerdir. 

Uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi 

 Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan mükellefler hakkında bu uygulamadan 

yararlandıkları dönemlerle sınırlı olmak üzere, Vergi Usul Kanunu’nun ( belge düzenlenmesi ve belge 



alınması ile ilgili) 353 .üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içerisinde 

haklarında iki kez ceza kesilmesi halinde, bu mükellefler cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılı 

boyunca bu uygulamadan yararlanamazlar. Söz konusu mükellefler anılan fıkralar uyarınca ikinci 

cezanın kesildiği takvim yılının başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından çıkarlar. 

 Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan mükellefler bu faaliyete ilişkin hasılatlarının 

tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde etmemeleri halinde, bu durumların 

gerçekleştiği yılın başından itibaren söz konusu uygulamadan çıkarlar. 

Katma Değer Vergisi ve Hasılat Esaslı Vergilendirme  

7144 Sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 38.nci maddesinde yapılan düzenleme ile Ticari kazancı işletme 

hesabı esasına göre tespit edilenler İle 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 İle hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri 

katma değer vergisini İşlemin 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, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 


