
 

 
 
 

SİRKÜLER         İstanbul, 30.10.2019 

Sayı: 2019/151        Ref:4/151 

 

 

Konu:  

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

 

TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 

vergi mevzuatında öngörülen değişiklik ve düzenlemelere dair aşağıda kısaca bilgilendirme 

yapılmaktadır. Teklifin ilgili komisyonda ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler 

sonucunda değişikliğe uğraması beklenmektedir. Teklifin yasalaşması sonrasında detaylı bir 

sirkülerimiz yayınlanacaktır.   

 

A-Yeni Vergi Düzenlemeleri 

 

1. Dijital Hizmetlerin Vergilendirilmesi 

 

Teklif ile, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’dan veya dünya genelinde elde 

edilen hasılatı 750 milyon Avro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından fazla 

olan dijital hizmet sağlayıcılarının (dar ya da tam mükellef olmaları fark etmeyecektir) 

Türkiye'de verdikleri; 

 

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans 

ölçüm hizmetleri ile kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın 

sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil), 

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, 

video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzeri yazılımlar dahil) dijital ortamda satışı ile bu 

içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya telefon, bilgisayar 

gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital 

ortamda sunulan hizmetlerden, 

c) Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının 

kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler (ulaşım veya konaklama faaliyetlerine aracılık 

edilmesi ya da bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ile mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu 

platform, sistem veya portal hizmetleri gibi) dahil kullanıcıların birbirleriyle etkileşime 

geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden, 

ç) Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetlerinden,  

 

elde edilen hasılatın %7,5 oranında vergilendirilmesi öngörülmektedir. Verginin mükellefi 

hizmeti sağlayanlar olmakla birlikte, ödemeyi yapacakların vergi sorumlusu olarak 

belirlenebilmesi hususunda Mali İdareye yetki verilmektedir. Teklifin yasalaşması halinde, 

Kanunun yayınlanacağı tarihi izleyen üçüncü aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  

 

Ayrıca dijital hizmet sağlayıcılarının teklifte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

halinde, söz konusu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar dijital hizmet sağlayıcılarının 

sunmuş oldukları hizmetlere erişim engellenebilecektir. 



 

 

 

 

2. Konaklama Vergisi 

 

Teklif ile 01.04.2020 tarihinden  itibaren otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane 

ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten 

yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve 

benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetlerin bedeli üzerinden %2 

oranında “Konaklama Vergisi” hesaplanıp beyan edilecektir. Konaklama vergisinin 2020 

yılı sonuna kadar %1 olarak uygulanması öngörülmektedir. Konaklama Vergisi aylık olarak 

beyan edilecek olup, beyan süresi içerisinde ödenecektir. 

 

3. Değerli Konut Vergisi 

 

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan, emlak vergisine esas vergi 

değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş değeri 5.000.000 TL’nı 

aşanların Değerli Konut Vergisine tabi olması öngörülmektedir. Değeri 5.000.000 TL’nın 

altında olan mesken nitelikli taşınmazlar ise Değerli Konut Vergisinden istisna edilmektedir. 

Söz konusu düzenleme kapsamında emlak vergisine esas vergi değeri veya Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş değeri; 

 

- 5.000.000 TL – 7.500.000 TL arasında olan meskenlerden binde 3, 

 

- 7.500.001 – 10.000.000 TL arasında olan meskenlerden binde 6,  

 

-10.000.001 TL’nı aşan meskenlerden ise binde 10  

 

oranında "Değerli Konut Vergisi" alınması öngörülmektedir.  

 

Değerli Konut Vergisi mükellef tarafından mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri 

ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değer, mesken nitelikli taşınmazın 

değerinin 5.000.000 TL’lık istisna tutarını aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. günü 

sonuna kadar beyanname ile taşınmazın bulunduğu vergi dairesine beyan olunacak olup, 

tahakkuk eden vergi ise ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte 

ödenecektir. Söz konusu düzenleme kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.  

 

B-Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılması Planlanan Düzenlemeler 

 

1. Telif Kazancı İstisnasına Sınırlama Getirilmektedir 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, 

bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, 

roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, 

fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, 

bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, 

resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki 

mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir 

Vergisinden müstesna bulunmaktadır. 

 



 

 

 

 

Teklif ile 01.01.2020 tarihinden itibaren, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi 

kapsamındaki kazançları (telif kazançları) gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan 

tutarı (500.000 TL) aşanlar söz konusu maddede belirtilen istisnadan faydalanamayacaklardır.  

 

2. Çalışanlara Toplu Taşıma Kartı, Bileti Veya Bu Amaçla Kullanılan Ödeme Araçları 

Temininde Gelir Vergisi İstisnası 

 

İşverenlerce toplu taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, bir günlük ulaşım bedelinin 10 

TL’nı aşmaması kaydıyla hizmet erbabına toplu taşıma kartı ve bileti veya bu amaçla 

kullanılan ödeme araçları temini suretiyle sağlanan menfaatlerin kanunun yayım tarihini 

izleyen aybaşından itibaren gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu 10 

TL’lik had her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.  

 

3. Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi 

İstisnasının Kaldırılması 

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 29/4. maddesine göre spor yarışmalarını yöneten 

hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır. Teklif ile söz konusu istisna, kanunun 

yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlükten kaldırılmakta ve spor yarışmalarını 

yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisine tabi hale gelmektedir. 

 

4. Binek Otomobillerin Kira Gideri, Amortisman Gideri Ve Diğer Giderlerine İlişkin 

Kısıtlamalar 

 

Teklif ile 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacak hesap dönemlerinde uygulanmak 

üzere, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere; 

 

a) Her bir kiralık binek otonun aylık kira bedelinin 5.500 TL’na kadarlık kısmının (söz 

konusu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır), 

b) Binek oto iktisabında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’sının (söz 

konusu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır), 

c) Binek otolara ilişkin diğer giderlerin en fazla % 70'inin, 

ç) Amortisman giderlerinde (söz konusu tutar her yıl yeniden değerleme oranında 

artırılacaktır) 

ç.1) ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’nı,  

ç.2) ÖTV ve KDV’nin gider yazılmayarak binek otonun maliyet bedeline eklendiği 

veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 

250.000 TL’nı aşan binek otomobillerinin,  

her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının, 

 

ticari kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi yönünde düzenleme 

öngörülmektedir. Yine serbest meslek kazancı elde eden mükellefler a,b,c ve ç bentlerinde 

sayılan giderleri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde indirim konusu yapabileceklerdir.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Gelir Vergisi Tarifesi 

 

01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere gelir vergisi 

tarifesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi öngörülmektedir.  

 

18.000 TL'na kadar %15 

40.000 TL'nın 18.000 TL'sı için 2.700 TL, fazlası %20 

98.000 TL'nın 40.000 TL'sı için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nın 

40.000 TL'sı için 7.100 TL), fazlası 

%27 

500.000 TL'nın 98.000 TL'sı için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nın 
148.000 TL'sı için 36.260 TL), fazlası 

%35 

500.000 TL'nın 500.000 TL'sı için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 

500.000 TL'nın 500.000 TL'sı için 159.460 TL), fazlası 

%40 

 

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine mevcut gelir 

vergisi tarifesi uygulanacaktır. Buna karşın 2019 yılında ücret dışında elde edilen diğer 

gelirlerin beyanında ise teklifte yer alan tarife uygulanacaktır.  

 

6. Yüksek Ücret Geliri Elde Edenler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verecektir 

 

Bilindiği üzere mevcut düzenleme kapsamında, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle 

vergilendirilmiş ücretler tutarı ne kadar olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil 

edilmiyordu. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde ise ikinci işverenden 

alınan ücret gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşması halinde tüm ücret 

gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil ediliyordu. Birinci işvereni mükellefin 

belirleme hakkı bulunmaktaydı.  

 

Teklifin 16. maddesinden yer alan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Toplama 

yapılmayan haller” başlıklı 86. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin değiştirilmesi 

öngörülmektedir. Öngörülen düzenlemeye göre;  

 

- Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde bu gelirler 

beyan edilecektir. 

 

- Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, 

birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan 

edilecektir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, 

birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin ikinci 

gelir diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşmaması; ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan 

ücret geliri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 

(500.000 TL) aşması halinde de bu gelirler beyan edilecektir. 

 

Söz konusu düzenlemenin, 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilecek ücret gelirlerine 

uygulanmak üzere, kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

 

7. Davalar Sonucunda Karşı Tarafa Yükletilen Vekâlet Ücretinin Ödenmesinde Gelir 

Vergisi Tevkifatı Yükümlülüğü 

 

İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini 

(icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödemekle yükümlü olanlar ile ödemenin 

avukatın müvekkiline yapılması durumunda müvekkil tarafından avukata ödeme yapılması 

halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması 

öngörülmektedir.  

 

8. Vergiye Uyumlu Mükelleflerde % 5 Vergi İndirimi Uygulamasında Mükellef Lehine 

Kolaylıklar Öngörülmektedir 

 

Teklifte öngörülen düzenleme kapsamında, 01.01.2020 tarihinden itibaren verilecek 

beyannameler için uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi 

kapsamında %5 vergi indirimi uygulamasında “vergi beyannameleri” ibaresinden yıllık gelir 

vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, 

muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile vergi dairelerine verilmesi gereken KDV ve 

ÖTV beyannamelerinin esas alınması gerektiği ve ayrıca mahsuben yapılan ödemelerde, 

daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10'una kadar 

yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmemesi yönünde 

düzenlemeler yapılmaktadır.  

 

9. Döviz Cinsinden Menkul Kıymet Getirilerinde Uygulanacak Tevkifat Oranı İle İlgili 

Olarak Cumhurbaşkanı’na Yetki Verilmektedir 

 

Yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ve döviz cinsinden 

açılmış hesaplardan elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi tevkifatı nispetlerini ayrı 

ayrı veya birlikte bir katına kadar artırma veya kanuni oranına kadar indirme konusunda 

Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. 

 

10. Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesi   

 

Teklif ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. maddesi uyarınca sporculara yapılan ücret ve 

ücret sayılan ödemelere uygulanacak gelir vergisi tevkifatı oranlarının uygulama süresi 

31.12.2019 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması (Kanunun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecektir) öngörülmektedir. Ayrıca 01.01.2020 tarihinden itibaren lig usulüne 

tabi spor dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan ödemelere uygulanacak tevkifat 

oranının %15’den %20’ye çıkarılması planlanmaktadır. 



 

 

 

 

Yine 01.01.2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret veya ücret sayılan ödemeler 

toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan haddi 

aşması halinde söz konusu gelirler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 

Verilen beyannamelerde daha önce tevkif edilen vergilerin mahsup edilebilmesi için ise söz 

konusu tevkifat tutarlarının spor kulüpleri tarafından ödenmiş olma şartı aranacaktır. 

 

Diğer taraftan, spor kulüplerine sporcu ücretlerinden kesilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının 

belirli şartlar altında iade edilmesini öngören 3289 sayılı Kanunun Ek-12. maddesi 

01.01.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır.   

 

C-Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 

 

1. Kanun Yolundan Vazgeçme  

 

Teklifin 28. maddesi ile, Mali İdare ile mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili olarak her 

aşamada anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş 

yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379. maddesi "Kanun 

Yolundan Vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenlenmektedir. 

 

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan 

vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin bir kısmı ve/veya 

cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi 

yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların vadesi 

geçirilmeksizin gecikme faiziyle birlikte ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılması 

öngörülmektedir. 

 

Teklifin 24. maddesinde yapılan düzenleme ile de kanun yolundan vazgeçilmesi halinde 

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca uygulanacak gecikme faizinin hesaplanma 

süresi belirlenmektedir. Buna göre 379. madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi 

durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında 

belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun 

yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar faiz hesaplanacağı 

belirtilerek yaşanabilecek tereddütler giderilmektedir. Söz konusu düzenlemelerin 01.01.2020 

tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.  

 

2. Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olduğu Tespit Edilen Mükellefler  

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapacağı risk değerlendirmesi sonucu sahte belge düzenleme 

riski yüksek bulunan mükelleflerin incelemeye sevk edilmesi, mükellefiyetlerinin terkini, 

mükellefiyetinin devamını isteyenlerden teminat alınması hususlarını düzenlemek üzere Vergi 

Usul Kanunu’na yeni bir madde eklenmesi öngörülmektedir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. İzaha Davet Uygulamasındaki Değişiklikler 

 

Teklif ile 01.01.2020 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesi kapsamında 

izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile yapılan izahatın yeterli bulunmaması 

durumunda beyanname verme ve ödeme sürelerinin 15 günden 30 güne çıkarılması ve ayrıca, 

kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100.000 

TL’nı geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının          

%5’ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi 

üzerinden % 20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmektedir. 

 

4. Vergi Cezalarında İndirim 

 

Teklifin 27. maddesi ile yapılan öngörülen düzenlemeye göre vergi ziyaı, usulsüzlük, özel 

usulsüzlük cezalarında indirimi düzenleyen Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinde 

değişiklik yapılarak, vergi ziyaı, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarında ilk defa işlenip 

işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı % 50 olarak belirlenmektedir. Ayrıca uzlaşmanın 

vaki olması halinde üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının 

%75’nin Vergi Usul Kanunu’nun ek 8. maddesinde belirtilen sürelerde ödenmesi halinde 

üzerinde uzlaşılan cezanın %25’nin indirilmesi öngörülmektedir.   

 

D-Diğer Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler 

 

1. Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Tapu Harcına Esas Olacak Değer  

 

Harçlar Kanunu uyarınca gayrimenkullerin tapuda yapılan alım satım işleminde, emlak 

vergisi değerinden az olmamak üzere mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden 

tapu harcı hesaplanmakta, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç 

ödendiğinin veya emlak vergisi değerinden yüksek olmakla birlikte beyan edilen alım satım 

bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti durumunda eksik ödenen harç cezalı olarak 

alınmaktadır. Uygulamada, beyan esasının geçerli olması nedeniyle tapuda gerçek durumu 

yansıtmayan farklı beyanlardan kaynaklanan harç kaybı söz konusu olabilmektedir.  

 

Teklif ile 01.01.2020 tarihinden itibaren, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, 

emlak vergisi değerinin yanı sıra ilgili mevzuatının verdiği yetkiye istinaden Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak veya yaptırılacak değerleme sonucu 

belirlenmiş bir değer bulunması durumunda bu değerden de az olmamak üzere gerçek 

devir ve iktisap bedelinden alınması öngörülmektedir.  Ayrıca gayrimenkullerin tapuda 

satış yolu ile devir işlemine ilişkin tapu harcı oranını, gayrimenkullerin harca esas alım 

satım bedellerine göre farklılaştırmaya yönelik Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Döviz Alım-Satım İşlemlerinde BSMV Oranı Binde 1’den Binde 2’ye Çıkarılmaktadır 

 

Gider Vergileri Kanunu uyarınca kambiyo muamelelerinde uygulanan Banka ve Sigorta 

Muamele Vergisi oranının binde 1’den binde 2’ye çıkarılması öngörülmektedir.   

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

 

(*) 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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