
 

1 
 

 

         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 21.12.2018 

         Sayı  : 2018/96 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -2019 Yılından İtibaren Gazete ve Dergi ile Elektronik Kitap(E-Kitap) ve Benzeri 

Yayınların Elektronik Ortamda Satışı %18 Oranında KDV’ye tabi Olacaktır. 

 

          -İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine Karşılık Yapılan Ödemeler 

Üzerinden Tevkifat Yapma Mükellefiyeti Getirilmiştir. 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. 2019 Yılından İtibaren Gazete ve Dergi ile Elektronik Kitap(E-Kitap) ve Benzeri 

Yayınların Elektronik Ortamda Satışı %18 Oranında KDV’ye tabi Olacaktır. 

 

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununa;  

 

       -Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,  

 

       -Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,  

 

       -Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18  

oranlarında KDV uygulanmaktadır.  

 

        Diğer taraftan, 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 475 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Anılan Karar uyarınca, 01.01.2019 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararında bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

        Buna göre;  

 

       -Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18 

oranında,  

 

       -Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı 01.01.2019 

tarihinden itibaren %18 oranında, 

 

        KDV’ye tabi olacaktır.  
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        Değişiklik öncesinde, bir diğer ifadeyle 31.12.2018 tarihine kadar, gazete ve 

dergilerin elektronik ortamda satışı % 1 oranında, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri 

yayınların elektronik ortamda satışı ise % 8 oranında KDV’ye tabidir. 

 

2. İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine Karşılık Yapılan Ödemeler 

Üzerinden Tevkifat Yapma Mükellefiyeti Getirilmiştir. 

 

        Bilindiği üzere; 

 

       -Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine ilişkin tevkifat oranlarını belirleyen 

12.01.2009 tarih ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 1. maddesine eklenen 

17. bent, 

 

       -Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 

12.01.2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesine eklenen 

11. Bent, 

 

       -Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi 

kurumlara yapılacak ödemelerdeki tevkifat oranları hakkındaki 12.01.2009 tarihli ve 

2009/14593 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 1. maddesine eklenen 15. bent, 

 

hükümleri çerçevesinde yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmaktadır.  

 

          Bu çerçevede 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile aşağıdaki 

düzenlemeler yapılmıştır.  

 

         -İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere 

veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler 

üzerinden %15 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre tam mükellef veya 

dar mükellef gerçek kişilere bu kapsamda yapılan ödemelerden %15 tevkifat 

yapılacaktır.  

 

         -İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere 

veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler 

üzerinden %0 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre tam mükellef 

kurumlara bu kapsamda yapılacak ödemeler tevkifat kapsamına alınmakla birlikte 

tevkifat oranı 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.  

 

         -Dar mükellef kurumlara bu kapsamda yapılacak ödemeler üzerinden %15 

tevkifat yapılacaktır.  

 

          Yukarıda belirtilen düzenlemeler, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak 

ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

          Yapılan düzenlemelerle tam ve dar mükellef gerçek kişilere ve dar mükellef 

kurumlara 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak internet ortamındaki reklam hizmeti 

karşılığı ödemeler ile bu hizmeti doğrudan vermeyip de aracılık edenlere yapılacak 

ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapılacaktır.  
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          Dolayısıyla, tevkifatın tek safhada, sadece ilgili reklam hizmetini alan tarafından 

ödeme yapılan aracı yahut reklam verene yönelik olarak uygulanması gerekir.  

 

          Bu tevkifat mükellefiyetiyle ilgili olarak tereddüt yaratan hususlar ve bunlara 

yönelik görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır. 

        -Reklam tabiriyle kastedilen hizmetin, sadece firmanın kendisinin veya ürünlerinin 

tanıtımına yönelik hizmetlerle kısıtlı mı olacağı, yoksa arama motorlarında yapılacak 

aramalarda ön sıralarda yer almak için yapılacak ödemelerin de bu kapsamda 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği belirsizdir.  

          Kanımızca, bu ödemeler geniş yorumlanmalı ve dolaylı da olsa firma tanıtımına 

yönelik olduğundan ön sıralarda yer almak için yapılan ödemeler de tevkifat 

kapsamında değerlendirilmelidir.  

          Ancak örneğin mal veya hizmetini, alışverişe yönelik internet siteleri vasıtasıyla 

satan mükelleflerin bu sitelere yaptığı ödemeler (satışı yapılan mallar bu sitelerde teşhir 

edilse bile) ticari komisyon niteliğinde olup reklam karşılığı olmadığından tevkifat 

kapsamında değerlendirilmemelidir.  

         -Tevkifat yükümlülüğünün 01.01.2019 tarihinden önce alınan ama ödemesi bu 

tarihten sonra yapılan hizmetleri de kapsayıp kapsamadığı belli değildir. Ancak Maliye 

İdaresi’nin, hizmetin alım tarihine bakılmaksızın tevkifatı nakden veya mahsuben 

ödemeye bağlayan bir yorum yapması da muhtemeldir. Bu sebeple stopaj 

kapsamında reklam ödemesi yapan mükelleflerin, stopaj mükellefiyeti altına girmemek 

için hesaben veya nakden ödemelerini 2018 yılında yapmaları önem arz etmektedir.  

         -İnternet ortamında reklam verilen kişi veya kurumun, Türkiye’de sabit (maddi) bir 

işyeri olmadığı için mükellefiyeti olmasa dahi tevkifat yapma yükümlülüğü olacaktır.  

          GVK’nun 7/1 ve KVK’nun 3/3-a maddeleri uyarınca Türkiye’de ticari kazanç elde 

eden dar mükellef kişi ve kurumlara yapılacak ödemelerin Türkiye’de vergilenebilmesi 

için, bu kişi veya kurumların Türkiye’de sabit bir işyerlerinin veya daimi temsilcilerinin 

olması gerekir.  

          Zira reklam hizmeti verme işinden elde edilen gelir ticari kazançtır. Reklamcılık 

faaliyeti de ticari bir faaliyettir. Bunun Türkiye’de vergilenebilmesi için Türkiye’de bir 

işyeri olması veya kazancın daimi temsilci vasıtasıyla elde edilmesi gerekir.  

          Bu durumda, Türkiye’de sabit (maddi, fiili) bir işyeri olmadığı için dar mükellefiyet 

kapsamında vergilendirme yapılamayacağına ilişkin bu düzenlemelere rağmen, Vergi 

Usul Kanunu’nun 11. Maddesi buna bir istisna getirmektedir.  

 

          Ancak bu olsa olsa, Türkiye'nin çifte vergilemeyi önleme anlaşması yapmadığı 

ülke mukimleri için geçerli olabilir. Çifte vergileme anlaşması olan ülke mukimlerine 

yapılan ödemeler için ise ilgili anlaşma hükümlerine bakmak gerekir. 

 

          Türkiye’nin çifte vergilemeyi önleme anlaşması yaptığı ülkelerle arasındaki 

anlaşmalara bakıldığında, işyeri tabiri, genellikle bir teşebbüsün işinin tamamen veya 

kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer olarak tanımlanmıştır.  
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          Anlaşmalarda ayrıca, yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı, 

petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerler 

ile belli süreleri aşan inşaat veya kurma projelerinin özellikle işyeri olduğu belirtilmiştir. 

Yani anlaşmalarda, işyerinin varlığının kabulü için diğer ülkedeki maddi bir yerin varlığı 

aranmıştır.  

          Diğer ülkede yukarıda tanımlandığı gibi bir işyeri olmayıp internet sitesini çeşitli 

şekillerde işletmek yoluyla elde edilen kazançlarda ise (örneğin internet sitesinde 

reklam hizmeti verme, alışveriş sitesi yoluyla kazanç elde etme, oyun sitelerinde 

oynanan oyunlardan kazanç elde etme gibi), işyerinin ne şekilde ele alınacağı 

konusunda anlaşmalarda açık bir tanımlama yer almamaktadır. 

          Bununla birlikte Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model 

Anlaşmada (Vergi Anlaşmalarına Yönelik OECD Yorumları) aşağıdaki yorumu görmek 

mümkündür. 

        “Yazılımın ve elektronik verinin bir birleşimi olan bir internet web sitesi tek başına bir 

maddi varlık teşkil etmez. Bu nedenle, “işe ilişkin bir yer” teşkil edebilecek bir lokasyona 

sahip değildir, çünkü bu web sitesini teşkil eden yazılım ve veri bağlamında “binalar 

gibi bir tesis veya, belirli durumlarda, makineler ya da teçhizat” bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, web sitesinin depolandığı ve erişiminin sağlandığı sunucu ise fiziksel bir 

lokasyona sahip bir ekipmandır ve dolayısıyla bu tür bir lokasyon söz konusu sunucuyu 

işleten teşebbüsün “işe ilişkin sabit bir yeri”ni teşkil edebilir.” 

          Görüldüğü üzere, model anlaşma yorumlarında da internet ortamında elde 

edilen kazançlar için işyerinin tanımı yine sabit bir yere bağlanmış, o da web sitesinin 

depolandığı ve erişiminin sağlandığı sunucunun fiziken olduğu yer olarak kabul 

edilmiştir.  

          Bu yoruma göre, Türkiye’de sabit bir işyeri veya web sitesinin depolandığı ve 

erişiminin sağlandığı sunucunun bulunmadığı durumda eğer orta yerde bir vergi 

anlaşması da varsa, Türkiye’nin bu tür kazançlar üzerinden vergileme yapma hakkının 

olmadığı sonucu çıkmaktadır.  

          Her ne kadar işbu OECD yorumlarına uyulmasının zorunlu olduğuna dair iç 

mevzuatımızda herhangi bir düzenleme olmasa da, Türkiye’nin itiraz şerhi bulunmayan 

bu yorumları dikkate alarak hareket etmesi uluslararası hukukun gereğidir.  

          Nitekim GİB tarafından verilen özelgelerde; “yurtdışında mukim firmaların 

Türkiye'de yerleşik nihai kullanıcılara internet üzerinden verdikleri hizmet karşılığında 

alınan tutarların, anılan şirketlerin ticari kazancını oluşturacağı ve bu nitelikteki 

ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacağı” belirtilmiştir.  

          Bununla birlikte, bu özelgelerin, iş bu düzenlemeden önceki hükümlere 

dayandırıldığı unutulmamalıdır. (İstanbul VDB.’nın 12/06/2015 tarih ve 62030549-125[30-

2012/72]-60466 sayılı ve Büyük Mükellefler VDB.’nın 10.03.2017 tarih ve 4597866-125[30-

2014]-4427 sayılı Özelgeleri) 

          Bu çerçevede, Türkiye’de sabit ve fiili işyeri olan internet sitesi sahiplerine 

ödenecek reklam bedelleri ile bu işe aracılık edenlere ödenecek reklam bedelleri için 

bu firmalar tarafından zaten mükellefiyet tesis edilmeli ve fatura düzenlenmelidir. Karar 

hükümlerine göre de ödeme yapılan kişi gerçek kişi ise %15, kurum ise %0 stopaj 

yapılmalıdır.  
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         Türkiye’de sabit ve fiili bir işyeri olmayıp da geliri mukimi olduğu ülkeden elde 

edenlere yani Türkiye’de mükellef olmayanlara yapılacak ödemelerde ise bize göre 

tevkifat yapılması vergi anlaşmalarına aykırılık teşkil eder.  

         Ancak bu duruma rağmen, Vergi Usul Kanunu’nun 11/7. maddesi ile Kararda 

geçen “ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın” tevkifat 

yapılacağına dair düzenlemeden, vergi anlaşmaları göz ardı edilerek tevkifat 

yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.  

          Bu durumun, Anayasa’nın 90. Maddesinde yer alan “usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı 

konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 

anlaşma hükümleri esas alınır.” hükmüne aykırı olduğunu düşünüyoruz.  

         Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, bu Kararın ardından Maliye 

İdaresinin Türkiye’de maddi bir işyeri (mükellefiyeti) olmayıp da sadece internet sitesi 

yoluyla gelir elde eden (vergi anlaşması olan veya olmayan) diğer ülke mukimlerine 

yapılacak bu tür ödemelerde işyerini ne şekilde kabul edeceği ve bu Kararın ne şekilde 

uygulanacağına yönelik düzenlemelerini takip etmek gerekir.  

 

                            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


