
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 21.12.2018 

Sayı: 2018/217       Ref: 4/217 

 

 

Konu:  

GAZETE, DERGİ VE BENZERLERİ İLE ELEKTRONİK KİTAP VE BENZERLERİ 

YAYINLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞINDA UYGULANACAK KDV 

ORANI 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN %18 OLARAK BELİRLENMİŞTİR 

 

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile KDV oranlarının belirlendiği listede değişiklik yapılmış ve elektronik ortamda 

yayınlanan gazete ve dergiler (e-gazete, e-dergi) ile elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri 

yayınların teslimlerindeki KDV oranı 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere %18’e 

yükseltilmiştir.   

 

(I) Sayılı listenin 8. Sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı 

Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların 

tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde 

öngörülen vergi oranı uygulanır) bu yayınların 

elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi 

okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), 

8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik 

ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, 

tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli 

ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek 

satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin 

(a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır)   

 

Bu değişiklik öncesinde elektronik ortamda satışa konu gazete ve dergilerde KDV oranı %1 

iken, söz konusu oran 01.01.2019 tarihinden itibaren % 18 olarak uygulanacaktır. Elektronik 

gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ise % 18 KDV oranına tabi olmaya 

devam edecektir.  

 

(II) sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14. Sırası 

aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek 

satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin 

(a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) 

elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların 

elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, 

tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya 

kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, 

silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki, 

14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-

kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda 

satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve 

benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 

sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek 

satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin 

(a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) kurşun 

kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, 

okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, 

iletki, 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bu değişiklik öncesinde e-kitap ve benzeri yayınlar % 8 KDV oranına tabi iken, 1.1.2019 

tarihinden itibaren % 18 KDV oranına tabi olacaktır. E-kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin 

satışı ise % 18 oranında KDV’ne tabi olmaya devam edecektir.  

 

Saygılarımızla,  

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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