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SİRKÜLER 

 

 

30971 Sayılı ve 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi 

ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ve 30923 Sayılı ve 19.10.2019 tarihli ve Resmi Gazete’de Elektronik Defter 

Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlanmıştır. 

 

Bu sirkülerimizle, 7194 Sayılı Kanunla yapılan vergi düzenlemelerine ve yürürlük tarihleri ile 

Elektronik Defter uygulamasında yapılan bazı değişikliklere özetle yer verilmiştir. 

 

A. 7194 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

1.DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 

 

Bu Kanunun 1 ila 7. maddeleri ile “Dijital Hizmet Vergisi” yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

 

1.1.Verginin Konusu ve Hadler 

 

(1)Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine 

tabidir: 

 

-Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm 

hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına 

ilişkin teknik hizmetler dâhil) 

 

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

video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin 

dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara  

kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler 

 

-Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve 

işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının 

kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) 

 



(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları 

tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine 

tabidir. 

 

Kanunda, “ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanunun 1 inci maddesinde 

sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya 

genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk 

lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe 

açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun 

verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır.” hükmüne 

yer verilmektedir. 

 

Buna göre, Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyeti kapsamına hem dünya genelinde elde 

edilen hasılatı 750 milyon Avro hem de Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL 

kıstasının ikisini birden karşılayanlar girecektir. 

 

 

1.2.Verginin Mükellefi, Matrahı, Oranı ve Hesabı 

 

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren 

hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması hâlinde döviz, 

hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru 

üzerinden Türk parasına çevrilir. 

 

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet 

vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez. 

 

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir. Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması 

suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. 

 

Digital hizmet vergisi mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital hizmet sağlayıcılarının, 

Gelir Vergisi Kanunu ya da Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam ya da dar mükellef 

olmasının veya dar mükellefiyet durumunda söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri 

veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin mükellefiyet açısından 

bir etkisi olmayacaktır. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş 

merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf 

olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

 

Mükelleflerce ödenen vergi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas 

safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir. 

 

 

1.3.Beyan ve Ödeme Dönemi 

 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer 

aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.  

 

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi 

beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi 



dairesine vermekle yükümlüdürler. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler 

ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet 

vergisini beyanname verme süresi içinde öderler. 

 

1.4. İstisnalar 

 

Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden 

istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat birinci fıkradaki hadlerin tespitinde dikkate 

alınmaz: 

a) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kapsamında 

üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler 

b) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında 

üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler 

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki 

hizmetler 

ç) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge 

faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan 

hizmetler 

d) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yer 

alan ödeme hizmetleri 

 

Bu verginin Yürürlülük Tarihi 1.3.2020’dir. 

 

2.GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

2.1. Gelir Vergisi Tarifesinin Değiştirilmesi 

 

Bu Kanunun 17. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.maddesinde yapılan değişiklik ile 

gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve %40 oranı eklenmiştir. 

 

27 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği’ne göre 2020 yılında (Ücret ve Ücret dışındaki gelirlere) uygulanacak gelir vergisi 

tarifesi aşağıdaki şekildedir; 

 
22.000 TL'ye kadar 15% 

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, 

fazlası 
20% 

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, 

(ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si 

için 8.700 TL), fazlası 

27% 

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, 

(ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 

TL'si için 44.070 TL), fazlası 

35% 

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 

195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den 

fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), 

fazlası 

40% 

 

 

 



Ayrıca, yine bu Kanunun; 

 

 

-22 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 91’inci maddesinde ise 

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, değişiklik öncesi 

tarifenin uygulanacağı 

 

belirtilmiştir. 

 

Yine Buna göre, ücret gelirleri dışındaki diğer gelirlere 1/1/2019-31/12/2019 dönemi için 

aşağıdaki yer alan Tarife uygulanacaktır. 

 

ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLER İÇİN  - 2019 TAKVİM YILINDA 

UYGULANACAK TARİFE 

18.000 TL’ye kadar 15% 

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, 

fazlası 
20% 

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, 

fazlası 
27% 

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, 

fazlası 
35% 

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 

163.460 TL, fazlası 
40% 

 

2.2. Gelir Vergisi Tarifesinin 4.Gelir Diliminde Yer Alan Tutarın Üzerinde Ücret Elde 

Edenlerin Beyanname Vermesi 

 

Bu Kanunun 15. maddesiyle, gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarın üzerinde 

ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkan sağlanmıştır. 

 

Buna göre; 

 

-Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103 üncü 

maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler 

beyan edilecektir. 

 

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

birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin 

ikinci gelir diliminde yer alan tutarı 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, 103 üncü maddede yazılı tarifenin 

ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması; ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret 

geliri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 

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

 

Yürürlük tarihi: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere  

 

 

 



2.3.Belirli Bir Tutarda Taşıma Bedelinin Gelir Vergisinden İstisna Tutulması 

 

Bu Kanunun 11. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde yapılan değişiklik ile 

çalışanlara; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin 

edilerek verilmekte olan 10 TL’ye kadar taşıma bedeli gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu 

tutarın üzeri ise ücret olarak kabul edilecektir. 

 

Bölümle ilgili Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesine aşağıdaki ekleme yapılmıştır; 

 

“İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım 

bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu 

amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı 

aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve 

bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” 

 

Yürürlük tarihi: 1.1.2020 

 

2.4.Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi 

 

Bu Kanunun 13 ve 14. maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40. ve 68. maddelerinde yapılan 

değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin 

giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir 

(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 

şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere.) 

 

Buna göre; 

 

-Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 

5.500 TL’ye kadarlık kısmının, 

 

- Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’inin, 

 

-Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi 

toplamının en fazla 140.000 TL’ye kadarlık kısmının (27.12.2019 tarihinde yayımlanan 

310 Seri No’lu GV Tebliği’yle güncellenen 2020 yılına ait tutar), 

 

-Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi, söz 

konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap 

edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her 

birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının (27.12.2019 

tarihinde yayımlanan 310 Seri No’lu GV Tebliği’yle güncellenen 2020 yılına ait tutarlar), 

 

ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi yönünde düzenleme 

yapılmıştır. Bu durumda, yukarıda yer alan tutarları aşan kısımların KKEG olarak 

dikkate alınması gerekecektir. 

 

Ayrıca, değişiklikte yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında 

artırılacağından gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek 

otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarların dikkate alınacağı düzenlenmiştir. 

Bu suretle, her bir binek otomobilinin iktisap edildiği tarihte yürürlükte bulunan Gelir Vergisi 

Kanununun 40/7.maddesindeki tutar dikkate alınarak binek otomobilinin faydalı ömrü 



süresince gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespit edilmesi ve bu tutarın 

yıllar itibarıyla yeniden değerleme nedeniyle değişmemesi sağlanmaktadır. 

 

Yürürlük tarihi: 13 ve 14. maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren 

 

2.5.Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasından Yararlanma 

Şartlarının Değiştirilmesi 

 

Bu Kanunun 18.maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yapılan 

değişiklik ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini sağlayan düzenlemeden yararlanma 

koşulları kolaylaştırılmaktadır. 

 

Bu maddeyle, vergiye uyumlu mükellef uygulamasından yararlanma konusunda 

kolaylaştırıcı 3 önemli düzenleme yapılmıştır: 

 

1-Vergi beyannameleri ibaresi; yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici 

vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV 

beyannameleri ile sınırlandırılmıştır. 

 

2-Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da gelir ve kurumlar 

vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Bu nedenle zamanında verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmemesi durumu ihlal 

sayılmayacağından, eksik ödemeler hükmü de madde metninden çıkarılmıştır. 

 

3-Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek 

istenen tutarın %10'una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel 

teşkil etmeyecektir. 

 

Yürürlük tarihi: 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar 

vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere. 

 

2.6.Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretini Ödemekle Yükümlü Olanların Vergi 

Tevkifatı 

 

Bu Kanunun 16.maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde yapılan değişikliğe 

göre, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen 

vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödeyenler tarafından gelir 

vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

 

Yürürlük tarihi: 7.12.2019 

 

2.7.Telif Kazancına İlişkin İstisna Düzenlemesine Kısıtlama Getirilmesi 

 

Bu Kanunun 10. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 18.maddesinde yapılan değişiklik ile 

gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın üzerinde telif kazancı elde 

edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanamamaları 

ve beyanname vermeleri düzenlenmiştir. 

 

Yapılan düzenlemeyle, 1.1.2020 yılından itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere, 

Gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın üzerinde telif kazancı elde 

edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanamayacak 



ve kazançlarının tamamın için beyanname vermeleri gerekecektir.  Telif kazancı ödemeleri 

üzerinden %17 oranında tevkif suretiyle ödenen vergiler yine beyannamede mahsup 

edilecektir. 

 

Yürürlük tarihi: 1.1.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere  

 

2.8.Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnasının Kaldırılması 

 

Bu Kanunun 12. maddesiyle, spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere uygulanan 

gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır. 

 

Yapılan düzenlemeyle, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere 

(basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) istisna 

uygulanacaktır. 

 

Yürürlük tarihi: 1.1.2020 

 

2.9.Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi 

Tevkifatı 

 

Bu Kanunun 21. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını belirleyen geçici 72. maddesinin 

uygulama süresi 31/12/2019 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatılmakta ve lig usulüne tabi spor 

dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan 

tevkifat oranı %20 olarak belirlenmektedir. 

 

Yürürlük tarihi: “31/12/2019” ibaresini “31/12/2023” şeklinde değiştiren hükmü 

7/12/2019, diğer hükümleri 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak 

üzere 
 

3.6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

3.1.Konaklama Vergisi 

 

Bu Kanunun 9.maddesiyle Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34. maddesi “Konaklama 

Vergisi” başlığıyla yeniden düzenlenerek Konaklama Vergisi yürürlüğe konulmuş 

bulunmaktadır. 

 

Verginin konusuna; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, 

yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak 

suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, 

eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama 

vergisine tabi olacaktır. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi 

tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir. 

 

Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri sunanlardır. Vergiyi doğuran 

olay, yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir. 

 

Buna göre, konaklama vergisi, verilen geceleme hizmeti bedeli üzerinden; 31.12.2020 

tarihine kadar % 1, bu tarihten sonra ise % 2 oranında hesaplanacaktır. 

 



Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma 

değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan 

para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve 

değerler toplamıdır. 

 

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde 

ayrıca gösterilecektir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacaktır. Bu 

vergi, KDV matrahına dahil edilmeyecektir. 

 

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden İstisnadır: 

 

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler. 

 

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri; 

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar 

gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler. 

 

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer 

aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme 

dönemini takip eden ayın 26’ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi 

dairesine (KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) 

beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. 

 

Yürürlük tarihi: 1.4.2020 tarihinde 
 

3.2.Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı 

 

Bu Kanunun 8.maddesiyle, Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik ile kambiyo 

işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 1’den binde 2’ye 

çıkartılmıştır. 

 

Yürürlük tarihi: 7.12.2019 

 

4.VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

4.1.Kanun Yolundan Vazgeçme 

 

Bu Kanunun 27. maddesiyle, Vergi Usul Kanununun mülga 379 uncu maddesi "Kanun 

yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. 

 

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. Yapılan düzenlemeyle, yargı aşamasında da mükelleflerin yargı yolundan 

vazgeçerek idareyle uzlaşma yolunu gedebilmelerine olanak sağlanmaktadır. 

 

Söz konusu düzenleme, "İstinaf" ve "Temyiz" aşamasındaki vergi davaları için getirilmektedir. 

Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar uygulama kapsamında değildir. 

 

Buna göre, mükelleflerin bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için en az ilk derece mahkemesi 

kararının verilmesi gerekmektedir.   



 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir. Bu 

maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme 

faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında 

indirim yapılacaktır. 

 

Yürürlük tarihi: 1.1.2020 

 

4.2.İzaha Davet Süresi 

 

Bu Kanunun 25.maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun yapılan değişiklik ile izaha davet 

edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne 

çıkarılmıştır.  

 

Ayrıca, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 

bin Türk lirasını 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 (Diğer taraftan söz 

konusu vergi ziyaı cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır). 

 

Yürürlük tarihi: 1.1.2020 

 

4.3.Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması 

 

Bu Kanunun 26.maddesiyle, Vergi Usul Kanununun yapılan değişiklik ile vergi cezalarında 

indirim müessesi mükellef lehine değiştirilmiştir.  

 

Yapılan düzenlemeyle, ilgili maddede belirtilen sürelerde ödeme yapılması kaydıyla, vergi 

ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Aynı düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan verginin veya vergi 

farkının ve vergi ziyaı cezasının %75’inin ödeme süreleri içinde ödenmesi durumunda, üzerinde 

uzlaşılan cezanın %25’i indirilecektir. 

 

Yürürlük tarihi: 7.12.2019. 

 

5.EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

5.1.Değerli Konut Vergisi 

 

Bu Kanununun 30 ila 37’inci maddeleriyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen 42 ila 49’uncu 

maddelerle, Değer Konut Vergisi uygulamaya konulmuştur. 

 

Değerli konut vergisine tabi Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 

 

a-) 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3), 

b-) 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6), 

c-) 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) 

 

oranında vergilendirilecektir. 



 

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın 

bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli 

taşınmazın değerinin değerli konut vergisinin kapsamına giren tutarı (2020 yılı için bu sınır 

5.000.000 TL'dir) aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna 

kadar beyanname ile beyan edilecek ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve 

tahakkuk olunacaktır.  

 

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilecektir 

ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunacaktır. Elbirliği mülkiyetinde 

mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname 

verebilecektir. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilecektir. 

 

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos 

aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. 

 

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, 

mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine 

beyanname verilecektir. 

 

5.1.1.Değerli Konut Vergisinden Muafiyet Durumları; 

  

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına 

sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla 

mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri 

olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik 

kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar 

(intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile 

sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.). 

 

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli 

taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı 

(karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, 

milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, 

devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı 

inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli 

taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri 

hariç).” 

 

Yürürlük tarihi: 7.12.2019. 

 

 

B. ELEKTRONİK DEFTERLE (E-DEFTER) İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

30923 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlandı. 



 

E-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına 

ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait 

defterlerin noter onayı yerine geçmektedir. 

 

Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları E-Defter ve berat 

dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı 

imzalamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı 

halini almak zorundadırlar. 

 

Diğer taraftan bu Tebliğ ile elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat 

dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde 

yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici 

vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir. 

 

Buna göre, dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda, her bir geçici vergi 

döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını HER AY İÇİN AYRI AYRI olmak 

üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın 

sonuna kadar oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-

Defter uygulamasına yükleyerek Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylı halini alma imkânından da 

yararlanabileceklerdir. 

 

Aşağıdaki Tabloda tercihe bağlı olarak her 2 yönteme göre de E-defter ve berat dosyalarını 

oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma 

süreleri bulunmaktadır; 

 

İlgili Dönem 
Aylık Yükleme Tercihinde 

Bulunulması Halinde 

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması 

Halinde 

Ocak 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Ocak - Şubat - Mart Mayıs ayı sonu Şubat 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Mart 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Nisan 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Nisan - Mayıs - Haziran Ağustos ayı sonu Mayıs 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Haziran 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Temmuz 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Temmuz - Ağustos - Eylül Kasım ayı sonu Ağustos 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Eylül 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 

Ekim 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 
Ekim - Kasım - Aralık 

Gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinin verileceği 

ayın sonuna kadar Kasım 
İlgili Dönemi İzleyen 

3.Ayın Sonuna Kadar 



Aralık 

Gelir veya Kurumlar vergisi 

beyannamelerinin verileceği 

ayın sonuna kadar 

 

1.E-DEFTER BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 

E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, 

birleşme (devralma şeklinde birleşmeye yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür 

(nev’i)değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam 

bölünme veya tür (nev’i)değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler 

elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda 

işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir. 

 

Bu Tebliğ kapsamında e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler dahil oldukları 

aydan itibaren söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Bu mükelleflerin 

kağıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılacaktır. 

 

Muhasebe fişlerinin, e-Defter kayıtları ile birlikte muhafaza edilmesi ve yetkili mercileri 

tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi zorunludur. 

 

e-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait NES veya Mali Mühür ile 

imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel 

vekaletnamede veya elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; GİB'de 

bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım 

firmalarının ya da defter tutma hususunda yetki verilen meslek mensuplarının Mali 

Mührü ya da NES’i ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar 

tarafından defter veberat dosyalarının GİB sistemlerine yüklenmesi de mümkündür. 

 

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve 

güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip 

ve GİB’den bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da 

GİB’in bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile 

muhafaza edilmesi zorunludur. 

 

 

Saygılarımla 

  

 Prof.Dr.Ziyaettin Bildirici 

  Yeminli Mali Müşavir 


