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Mevzuat: 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları 
ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190321.pdf  

Özet:  
Bu Karar ile odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşlarının devlet tahvili 
ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme 
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirler dışındaki kazanç ve iratlarından 
yapılacak vergi tevkifat oranları yeniden düzenlenmektedir. 
 
Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 
çıkarılan menkul kıymetlere ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç 
edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirler dışındaki her nevi tahvil için uygulanan vergi 
kesintisi oranları değiştirilmektedir.  
 
Ayrıca, varlık finansmanı fonlarınca münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı 
menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymetlerin karşılık gösterilen 
ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda ihraççı bankaların bu menkul kıymet 
dolayısıyla elde edeceği dönemsel getirilere uygulanacak banka ve sigorta muameleleri 
vergisi oranı belirlenmektedir. 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190321-3.pdf   
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Mevzuat: 

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190321.pdf  

Özet:  
Bu Karar ile Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı 
bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harcının binde 20 
yerine binde 15 oranında alınması için son tarih 31/12/2019 olarak değiştirilmektedir. 
 
Konut ve işyeri tesliminde uygulanan katma değer vergisinin yüzde 18 yerine yüzde 8 
oranında alınması için son tarih 31/12/2019 olarak değiştirilmektedir. 
 
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ek (1) sayılı cetvelde yer alan malların tesliminde 
uygulanan katma değer vergisi oranı, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük 
Tarife cetvelinin kimi gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki malların katma değer 
vergisi oranı ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listelerdeki kimi 
malların vergi oranları için son indirim tarihi 30/6/2019 olarak değiştirilmektedir. 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190321-4.pdf   
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