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Dijital Hizmet Vergisi Hakkında Düzenlemeler 

Mükellefler için “dijital hizmet vergisini” ödeme yükümlülüğünü doğuran, 

05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

(buradan itibaren Kanun olarak anılacaktır) 52. maddesi uyarınca 1 Mart 2020 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun’un verdiği açık yetki doğrultusunda Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 20/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” (buradan itibaren 

Tebliğ olarak anılacaktır) Kanun hükümlerinin uygulanmasını, ayrıntılandırılmasını 

sağlamıştır ve 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.   

Bahsedilen Kanun ve Tebliğ sayesinde Devlet’in teknolojik gelişmeler sonucu 

ekonominin merkez ögesi haline gelen dijital ortamı daha etkili bir şekilde 

vergilendirebilmesi mümkün kılınmıştır. Zira özellikle geçtiğimiz 10-15 yılda dünya 

genelinde çarpıcı bir hızla gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerinin doğan bir 

sonucu olarak ticaret, paranın el değiştirmesi fiziksel ortamlardan sanal, dijital 

ortamlara kaymıştır. Böylelikle, Kanun ve ona bağlı, türevsel bir işlem niteliğinde 

olan Tebliğ ile ekonomimizin önemli bir kısmını oluşturan dijital ortamda 

gerçekleşen işlemlerin daha yoğun vergilendirilebilmesi için gerekli yasal dayanak 

oluşturulmuş ve Hazine’ye hatırı sayılır bir miktardaki kaynak akışının önü 

açılmıştır. 

Kanun’un 1. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında Tebliğ’in ise I/A hükmünde 

düzenlenmiş olduğu üzere verginin konusu şu hizmetlerdir: 1- Dijital ortamda 

sunulan her türlü reklam hizmetleri, 2- Görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital 

ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, 

oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda 

kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
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 3- Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması 

ve işletilmesi hizmetleri 4- Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital 

hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetleri.  

Dijital ortamlardan yararlanmakla birlikte yukarıdaki tanımın hizmetlere 

girmeyen aşağıdaki hizmetlerin Tebliğ’in I/A-2 ve I/A-3 hükümleri ile dijital hizmet 

vergisinin kapsamı dışında kalacağı belirtilmiştir: Dijital ortamda satılan sinema, 

tiyatro, konser, müze, spor müsabakaları, otobüs, tren, uçak biletleri; yetki sahibi 

kurum tarafından dijital ortamlarda gerçekleştirilen şans oyunu ve bahis faaliyetleri; 

firmaların kendi ürünlerini kendi internet siteleri üzerinden satmaları. Böylece 

verginin konusuna giren diğer hizmetleri sunmayan yalnız ürünlerinin 

pazarlamasını kendi internet sitesi üzerinden yapan birçok firmanın ve ticaret 

şirketinin dijital hizmet vergisinin mükellefi olmayacağının altı çizilmiştir. 

Dijital platformlar nitelikleri gereği ulusal sınırlara tabi değillerdir ve bu 

platformlarda dünyanın en uzak köşelerinde ikamet eden kişiler ile ticari, hukuki 

işlemlerin gerçekleştirilmesi çok hızlı ve kolay olmaktadır. Bu sebepten ötürü 

ülkenin, yani dijital hizmet vergisinin geçerli olacağı alanın, sınırlarının tespit 

edilmesi önem taşımaktadır. Kanun 2. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinde 

“Hizmetin Türkiye’de sunulması” ifadesini şu şekilde tanımlamıştır: “Hizmetin 

Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin 

Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de 

değerlendirilmesini ifade eder.” Tebliğ ise I/B hükmünde yurt dışında yerleşik (A) 

işletmesi tarafından, yine yurt dışındaki gayrimenkullerin Türkiye’de bulunan 

kişilere kiralanmasına yönelik sunulan aracılık hizmetlerinin Türkiye’de sunulmuş 

sayılacağı yani dijital hizmet vergisinin kapsamına gireceği örneğini vermiştir. 

Burada önem taşıyan husus, Kanun’un 3. maddesinde düzenlenen mükellefin 

Türkiye’de ikametgâhı bulunmaması durumunda vergiye tabi işlemlerin taraflarının 

veya ödemeye aracılık edenlerin verginin ödemesinden sorumlu tutulması 

durumudur. Dolayısıyla, Tebliğ’de verilen örnekteki ya da yurt dışı menşeili dijital 

platformlar üzerinden ticaret veya bu platformları yöneten firmalar ile ortaklık 

yapan yerli firmaların yabancı ortaklarının Türkiye’de ikametgâhı olmaması 

durumunda (aşağıda belirtilen muafiyet koşulları sağlanmıyorsa) sunulan
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 hizmetlerden doğan dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlü kılınması mümkün 

gözükmektedir.      

Kanun’un 4. maddesinde öngörüldüğü üzere vergi konusu hizmetlerden elde 

edilen hasılatı Türkiye’de 20 milyon Türk lirasından, dünya genelinde 750 milyon 

avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından (mükellefiyet için 

verilen sınırların her ikisinin de aşılması gerekmektedir) az olanlar dijital hizmet 

vergisinden muaftır. Bu hükümden de anlaşıldığı üzere dijital hizmet vergisinin 

mükellefi olmak için bu ciddi meblağları aşan miktardaki hasılatın dijital 

platformlarda yürütülen hizmetler sonucu elde edilmesi gerekmektedir. Kanun, 

Tebliğ hükümleri ve piyasanın mevcut durumu birlikte göz önünde bulundurulacak 

olursa dijital hizmet vergisinin mükelleflerinin ancak az sayıda, muazzam 

büyüklükteki firmanın, dijital platformun olacağı anlaşılacaktır. Ayrıca Kanun’un 4. 

maddesinin 6. fıkrasında sayılan istisnalar (Hazine payı ödenen hizmetler, özel 

iletişim vergisi alınan hizmetler…) ile verginin kapsamının daha da daraltıldığı 

görülmektedir. Ancak Kanun’un 4. maddesinin 7. fıkrasında getirilen şu sınırlama 

verginin kapsamının daha da daraltılmaması adına önem taşımaktadır: “Diğer 

kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından 

geçersizdir.”  

Tebliğ’in II/A hükmü ile her ne ad (satış, işlem veya hizmet bedeli, komisyon 

ücreti, abonelik bedeli, üyelik bedeli…) altında olursa verginin konusuna giren 

hasılatın matraha dahil olacağı belirtilmiştir. Aynı hükümde 7/11/2013 tarih ve 6502 

sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun’dan doğan cayma hakkının alıcı 

(tüketici) tarafından kullanılması sonucunda bedelin tahsil edilememesi veya iadesi 

halinde bu durumun matrah tespitinde dikkate alınabileceği; vergi matrahından 

gider, maliyet veya vergi adı altında indirim yapılamayacağı; dijital hizmet 

vergisinin faturada ayrıca gösterilemeyeceği gibi diğer önemli hükümler de yer 

almaktadır.  
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Kanun ve Tebliğ’in geriye kalan hükümlerinde yer alan önemli 

düzenlemelerden bazıları şunlardır: dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir 

(Cumhurbaşkanı’na Kanun’da öngörülen sınırlar içinde oranı değiştirme yetkisi 

verilmiştir); mükellefin dijital hizmet vergisini zamanında ödememesi durumunda 

(ihtar ve ilan işlemlerinden sonra) dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları 

hizmetlere erişimin vergi ödeninceye kadar engellenmesi mümkün kılınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


