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Sirküler Numarası : 2018 / 47 

Mevzuat Adı : 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 

Konusu : 

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden 

tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef 

kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden gelir/kurumlar 

vergisi stopajı yapılacak. 

  

 

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 476 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere internet 

ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet 

ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler tevkifat 

kapsamına alınmıştır. 

 

Yürürlüğe giren Karara Göre; 

 

1-) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat 

nispetleri hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

eki Kararın l’ inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

  

"17. Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki 

ödemelerden; 

  

a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti 

verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan 

ödemeler üzerinden %15 

 

2-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar 

mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi 

kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  

 

"15- Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki 

ödemelerden;  

 

a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti 

verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan 

ödemeler üzerinden %15."  

 

3-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi 

kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararın eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

"11- Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki 

ödemelerden;  

 

 

 

 

a) internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti 

verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan 

ödemeler üzerinden %0." 

 

 İlgili düzenleme özetlenecek olursa; 

 

Bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden 

kurumlara yapılan ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesi 

uyarınca %0, 

 

Bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden 

Dar Mükellef Kurumlara yapılacak ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu 

maddesi uyarınca %15, 

 

Bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden 

Gelir Vergisi Mükelleflerine yapılacak ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü 

maddesi uyarınca %15, 

 

oranında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Bu düzenleme 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

Karara Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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