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Sirküler Numarası : 2019/20 

Mevzuat Adı : 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) 

Konusu : 

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. 

  

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. 

 

1. Kesinti Kapsamına Alınan Ödemeler 

 

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına 

verilen yetki, 19/12/2018tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 

tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır. 

 

Söz konusu Kararın eki Kararın 1 inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 

üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 

birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi 

kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya 

internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, 

ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması 

gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

Mezkûr Kararın 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, 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. 

 

 

 

 

2.  İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler 

üzerinden yapılacak vergi kesintisi 

 

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

birinci maddesinin birinci fıkrasına eklenen on birinci bent uyarınca, internet ortamında 

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

reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0 oranında 

vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

 

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin 

verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler 

üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Öte yandan, internet ortamında reklam 

hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı 

olarak hizmeti verene yapılan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, ödemenin bu hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma 

yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden kurum tarafından tahsil edilen hizmet 

bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapılması gerekmekte 

olup asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı %0 

olarak uygulanacaktır. 

 

Ayrıca, 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. 

 

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık 

edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden 

vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

 

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. 

 

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam 

hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan 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. 

 

3. Dar Mükellef Kurumlarca Yapılan İşlemlerde Vergi Kesintisi 

 

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

yapılan değişiklik uyarınca, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, 

bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar 
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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. 

 

mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması 

gerekmektedir. 

 

 

 

Ancak, hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, internet ortamında 

verilen reklam hizmetlerine ilişkin tahsil edilen bedellerin, internet ortamında reklam 

hizmeti veren asıl hizmet sunucusu dar mükellef kuruma ödenmesinde, bu ödemeler 

üzerinden hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından %15 oranında vergi 

kesintisi yapılması gerekmektedir. 

 

Ayrıca, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine 

aracılık eden dar mükellef gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 

olarak uygulanacaktır. 

 

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık 

edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden 

vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

 

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. 

 

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam 

hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan 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. 
 

 

İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

 

 Bilgilerinize Sunulur  
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