
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

DUYURU: 20.12.2018/66 
 

GAZETE VE DERGİLER İLE ELEKTRONİK KİTAP (E-KİTAP) VE BENZERİ YAYINLARIN 
ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI %18’E ÇIKARILMIŞTIR 

 
18.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 
01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektronik ortamda satılan gazete ve 
dergiler ile elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında 
uygulanacak KDV oranı %18 olarak yeniden belirlenmiştir.  
 
Söz konusu Karar ile yapılan düzenleme, özetle aşağıdaki gibidir:    
 
Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, ilgili Kararnameye ekli; 
 

 (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, 
 (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, 
 Listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, diğer tüm vergiye tabi teslim ve hizmetler için 

%18 
 
oranında KDV uygulanmaktadır. 
 
Anılan Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 8. sırasında yer alan ve %1 oranında KDV’ye tabi 
bulunan gazete ve dergilerin bulunduğu bölüme ilave edilen parantez içi hükümle, gazete ve 
dergilerin elektronik ortamda satışında, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
Kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı olan %18 oranının uygulanacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca parantez içi hükme “elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve 
benzerlerinin teslimi” ibaresi de dahil edilmiş olup, bunların tesliminde KDV oranının eskisi gibi 
%18 olarak uygulanmasına devam edilecektir.   
 
Yine anılan Kararnameye ekli (II) sayılı listenin 14. sırasında yer alan ve %8 oranında KDV’ye tabi 
bulunan kitap ve benzeri yayınların bulunduğu bölüme ilave edilen parantez içi hükümle, 
elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında, 01.01.2019 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi 
oranı olan %18 oranının uygulanacağı belirlenmiştir. Ayrıca parantez içi hükme “elektronik kitap 
okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi” ibaresi de dahil edilmiş olup, bunların tesliminde KDV 
oranının eskisi gibi %18 olarak uygulanmasına devam edilecektir.   
 



 
 

 

 

Böylelikle, gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı ile elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri 
yayınların elektronik ortamda satışı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18 oranında KDV’ye tabi 
olacaktır.  
 
Aşağıdaki tabloda sözü edilen malların tesliminde değişiklik öncesi ve değişiklikle birlikte 
uygulanacak olan KDV oranları mukayeseli olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 
 
  

Mal Cinsi 
Önceki Vergi 

Oranı (%) 
Yeni Vergi 
Oranı (%) 

Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı 1 18 

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

8 18 

 
 

Saygılarımızla. 
 


