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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 20.03.2020 

Sirküler No     : 2020.50 

 

 

Konu: Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği 20 Mart 

2020 tarih ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 

 

Özet : 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile 

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ile 

7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı 

Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne 

göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile bu 

verginin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, 

konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ile 7 nci maddelerinde 

düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi 

Uygulama Genel Tebliği” ile bu verginin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, konuya 

ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;  

 

Kanunun 1 inci maddesine göre Türkiye’de; 

• Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (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 hizmetlerden, 

• Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve 

işletilmesi hizmetlerinden (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya 

satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) 

 

elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. 

 

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen 

aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da mezkûr maddeye göre dijital hizmet vergisine 

tabidir. 

 

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından mezkûr maddenin farklı fıkra veya bentleri kapsamındaki 

hizmetlerin aynı dijital ortam üzerinden sunulması halinde her hizmet kendi hükümleri 

çerçevesinde vergiye tabi tutulur. 

 

1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu hüküm uyarınca, ilgili hesap döneminden önceki hesap 

döneminde, Kanun’da sayılan hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde dilen hasılatı 20 milyon liradan 

veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro`dan veya muadili yabancı para karşılığı 

Türk lirasından az olanlar bu vergiden muaftırlar. 

 

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olan dijital hizmet vergisinin oranı, 

hasılat üzerinden %7,5 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nın bu oranı %1’e kadar indirme ve 

iki katına artırma yetkisi bulunmaktadır. 

 

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği`ne bu adresten ulaşmak mümkün 

bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-4.htm
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Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


