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Dolmuş İşletmeleri Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamına 
Alınmıştır.  
 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38’inci maddesinde; 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 alanların, talep etmeleri halinde vergiye 
tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden 
Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak 
suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile 
ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyecekleri hüküm atına alınmıştır. 

Bu yetkiye istinaden 28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha 
önce otobüs işletmeleri için 718 sayılı Karar’da yapılan düzenlemede değişikliğe 
gidilmiş ve dolmuş işletmeleri de kapsama dahil edilmiştir.  

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden 
kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla 
elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak 
sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il 
sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılatları 
üzerinden ödeyecekleri vergi %1,5 olarak tespit edilmiştir. 

Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri 
için münhasıran bahse konu özellikleri haiz dolmuş ve/veya otobüs işletmeciliği 
faaliyetinde bulunmaları gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat 
esaslı vergilendirme için engel teşkil etmez. Bu faaliyetlerinin yanı sıra kapsama 
girmeyen başkaca faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan 
yararlanamazlar.

Düzenleme 01.01.2023 tarihine yürürlüğe girecektir. 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.
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Bilgener sahip olduğu yerel 
uzmanlığı, faaliyete başladığı 
1995 yılından beri kazandığı 
tecrübe ile ahenkli bir şekilde 
birleştiren Türkiye’nin öncü 
profesyonel hizmetler sağlayıcı 
grubudur.

Bilgener’in temel hedefi; 
Türkiye’de faaliyette bulunan 
yerel ve global girişimcilerin 
operasyonel olarak ihtiyaç 
duydukları üst düzey vergi, 
denetim ve danışmanlık 
hizmetlerini tek bir noktadan 
sunmak suretiyle işlerini daha 
verimli ve sağlıklı bir şekilde 
yürütmelerine yardımcı 
olmaktır.

Bilgener, müşterilerinin sınır 
ötesi muhasebe, denetim, 
vergi ve danışmanlık 
ihtiyaçlarına hizmet eden lider 
profesyonel hizmet 
firmalarının oluşturduğu 
Londra merkezli uluslararası 
bir birlik olan Morison
Global’ in 2002 yılından beri 
Türkiye bağımsız üyesidir.
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