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Konu: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 17) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Özet: 15/2/2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)’de  476 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararıyla vergi kesintisi kapsamına alınan internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam 

hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulması ile kooperatif iktisadi 

işletmelerince ortak dışı işlemlere ilişkin kayıtların kooperatifin defterlerinde ayrıca görünecek 

şekilde izlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

o 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin 

yedinci fıkrası hükümleri kapsamında bazı hizmetler vergi kesintisi kapsamına alınmış ve 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 

2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmıştır.  

 

o Anılan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara 

internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu 

hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti 

verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup 

olmadığına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.  

 

o 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz 

konusu tevkifatın oranı; GVK 94. madde ve KVK 30. madde kapsamında yapılan ödemeler 

için % 15, KVK 15. madde kapsamında yapılan ödemeler için ise % 0 olarak belirlenmiştir. 

 

o Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya 

internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin 

mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden; 

 

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca %15, 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca %0, 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %15 
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oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

o Tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti 

karşılığında tam mükellef bir kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %0 oranında vergi 

kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Ancak, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu 

hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı 

%15 olarak uygulanacaktır. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam 

veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 

o Tam mükellef kurumlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam 

hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi 

yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu 

hizmetlerin verilmesine aracılık eden dar mükellef gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi 

kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. 

o İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin 

mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi 

yapılması gerekmektedir. 

o 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olan 

bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 

 

o 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hizmet bu tarihten önce verilmiş 

olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi 

kesintisi yapılacaktır. 

 

o Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren 

veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 476 sayılı Kararın yürürlük tarihinden 

önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil 

eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi 

kesintisi yapılmayacaktır. 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 17) ayrıntılarına bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

 

 Saygılarımızla. 

 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

 Hizmetleri Ltd. Şti. 

 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. 
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