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Tebliği’nin 7.maddesihükümlerine göre 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47. Maddesine 

atıfta bulunularak Basit Usule Tabi olmanın genel şartlarından birinin de kendi işinde bir fiil 

çalışmak olduğu belirtilmiştir. Tebliğin, 

 7.(2) maddesinde Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla 

motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları şart ihlali sayılacaktır. 

Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır. 

7.(3) maddesi  Basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir iş yerinde ücretli olarak 

çalışmaları, kendi işinde bilfiil çalışma veya bulunma şartının ihlali olarak kabul edilmekte ve 

bu mükelleflerin basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Başka bir işyerinde 

ücretli olarak çalışan basit usule tabi mükelleflerin kendi işlerinde bilfiil çalışıp çalışmadıkları 

veya işlerinin başında bulunup bulunmadıkları hususu vergi dairelerince yoklama ile tespit 

edilecek ve mükellefiyet durumları bu tespite göre değerlendirilecektir. 

Örnek 6: Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellef (E), takvim yılı içerisinde ikinci 

bir ticari taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başlamıştır. Mükellef (E), iki taksi ile 

faaliyette bulunması dolayısıyla “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartını ihlal 

etmiş olacağından, takip eden takvim yılı başından itibaren basit usulden yararlanamayacak 

ve kazancı gerçek usulde tespit edilecektir. 

Örnek 8: Servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen 

mükellef (G), servis işletmeciliği faaliyetinin yanı sıra (A) firmasında da ücretli olarak 

çalışmaktadır. Mükellef (G)’nin servis işletmeciliği faaliyeti ile birlikte (A) firmasında ücretli 

olarak çalışması, basit usule tabi olmanın şartlarından olan Gelir Vergisi Kanununun 47 nci 

maddesinde yazılı “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali anlamına 

geleceğinden, mükellef (G) basit usulden yararlanamayacak olup, kazancı gerçek usulde 

vergilendirilecektir. 

Örnek 9: Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen 

mükellef (H), bu taksiyi mükellef (I)’ya kiraya vermiştir. Mükellef (H)’nin ticari taksisini 

kiraya vermiş olması dolayısıyla elde ettiği kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak 

vergilendirilecektir. Mükellef (I)’nın ise şartları sağlaması halinde, kazancı basit usulde tespit 

edilecek ve mükellef (I) kazanç istisnasından faydalanabilecektir. 

 

  


