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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 18.02.2019 

         Sayı  : 2019/26 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Hatırlatmalar, 

 

 -Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak 

Sektör ve Vergi Oranı Belirlenmiştir. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Hatırlatmalar 

 

          Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 

29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuni düzenlemeler 

nedeniyle aşağıdaki hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür. 

 

          Kişisel Veri Nedir? 

 

          Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli 

ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.  

 

           Buna göre; 

 

          -Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin 

veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı, adresi, 

vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve cirosu gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır. 

 

          -Gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, T.C. kimlik numarasında 

olduğu üzere ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini 

doğrudan göstermemekle birlikte araç plaka numarasında olduğu üzere herhangi bir 

kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.  
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          -Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin sadece kimliğini 

ortaya koyan, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olabileceği gibi; 

telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, 

özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, 

etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi 

doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler de kişisel veri olarak kabul 

edilmektedir.  

 

           Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım 

esası benimsenmediğinden, kişisel verilerin kapsamının genişletilmesi mümkündür. 
Önemli olan, verinin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek 

kişiyi tanımlayabilmesidir. 

 

          6698 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 

kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi 

Sistemine kaydolmak zorundadır. 

 

          VERBİS, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri 

ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. VERBİS, veri sorumlularının kimler 

olduğunun kamuya açıklanmasına ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının 

daha etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasına hizmet etmektedir.  

 

          Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarıyla kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar 

hariç olmak üzere yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş 

olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 

için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup bu çerçevede kayıtlar 

devam etmektedir. 

 

          Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den 

çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğü 1 Ekim 2018’de başlamış olup 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir. 

 

          Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az 

olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel 

kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 

Ocak 2019 olarak uygulanacak ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31 

Mart 2020 tarihine kadar süre verilecektir. 

 

         Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline 

kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 2019’da başlayıp, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. 

Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları doğrudan, Türkiye'de yerleşik olmayan veri 

sorumluları ise yetkilendirecekleri temsilcisi vasıtasıyla VERBİS'e kayıt olunur. 

 

          Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları ilgili mevzuatlarına uygun şekilde tüzel 

kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler 

marifetiyle yerine getirilir.  
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          Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanun’un uygulanması bakımından yerine 

getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu 

görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca ilgili organın sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

 

          Sicil’e kayıt, gerekli belgelerin hazırlanarak Kurum’a gönderilmesi, Kurum 

tarafından başvuru belgelerinin uygun bulması üzerine veri sorumlusuna sisteme giriş 

bilgilerinin iletilmesi, veri sorumlusunca bir gerçek kişinin irtibat kişisi olarak belirlenmesi 

sonrası bilgilerin e-devlet üzerinden sisteme girilmesi şeklinde yapılmaktadır.  

 

          Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikler, 

VERBİS üzerinden yedi gün içerisinde Kuruma bildirilecektir. 6698 Sayılı Kanun’un 18/ç 

inci maddesinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında 

olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası 

uygulanacağı hükmü düzenlenmiştir. 

 

          Kurul tarafından Kanun’un 16’ncı maddesine göre VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne 

istisna getirilen veri sorumluları iş bu Özet Bültenimizin ekinde yer almaktadır. Kişisel 

verilerin korunması ile ilgili bilgiler, 11.04.2018 tarih ve 2018/23 sayılı Özet Bültenimizde 

yer almaktadır. 

 

2. Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör 

ve Vergi Oranı Belirlenmiştir. (718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

        Bilindiği üzere, 7104 sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle KDV Kanunu’nun mülga 38 

inci maddesi yeniden düzenlenerek küçük ölçekli mükellefiyetlerle ilgili “hasılat esaslı 

vergileme” uygulaması getirilmiştir.  

 Söz konusu Kanun maddesi aşağıdaki gibidir.  

“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. 
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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.”  

          Bu hükme göre, hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen 

mükellefler, hasılatları üzerinden belirlenen oranda KDV beyan edip ödemekle 

yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar, KDV indirimi yapmayacaklardır.  

          Söz konusu mükellefler yüklendikleri KDV’ler ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne 

göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi gider veya maliyet, teslim ve hizmetler dolayısıyla 

hesapladıkları KDV’yi ise gelir olarak dikkate alacaklardır.  

 Kanuni düzenlemeye dayanılarak Cumhurbaşkanı tarafından 07.02.2019 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve 

Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718)ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü 

uygulanacak sektör ve vergi oranı belirlenmiştir.  

 Söz konusu 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 fazlası belediyelere ait şirketler hariç), 

münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış 

oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünü 

seçebileceklerdir. Görüldüğü üzere, sınırlı bir mükellef kitlesi kapsama alınmıştır.  

 KDV Kanununun 38 inci maddesine göre, bu usule geçmek zorunlu olmayıp 

isteğe bağlıdır, ancak bu usule geçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden 

çıkamazlar.  

 Bu mükelleflerin hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı ise aynı Kararla %1,5 

olarak tespit edilmiştir.  

 Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda 

tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama 

girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan 

faydalanamazlar.  

 

                                      Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


