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7394 Sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun)
15/04/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
Anılan Kanun’un 1 ve 24 üncü maddeleriyle 5651 Sayılı
Kanun’un Ek 4 üncü maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı
kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere
reklam vermeye devam eden gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının
hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak
dikkate alınması zorunluluğu getirilmiştir.
YASAL DÜZENLEME:
7394 Sayılı Kanun’un 1’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun
(GVK) 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir:
“11. 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara
verilen reklamların giderleri.”
Yine aynı Kanun’un 24 üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun (KVK) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir:
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2021 yılında 11,8 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO,
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren
ortaklar dâhil dünya çapında 97.292 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım
almadan, bu yayına dayanarak
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu
konuların kendi özel durumunuza ilişkin
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki
bilgilere dayanarak belli eylemlerde
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile
yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

“j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanunun ek 4 üncü maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara
verilen reklamların giderleri.”
Anılan maddeler Kanun’un yayım tarihi olan 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
7253 sayılı Kanun’la 5651 sayılı Kanun’a Ek Madde 4 (*) eklenmiş ve bu kapsamda
Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ
sağlayıcılarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli
veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin
yerine getirilmesi ve yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin için yetkili en
az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda
temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari
para cezası uygulanmakta, idari para cezası sonrasında da yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin
ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanabilmektedir.
Yapılan düzenlemeyle işbu reklam yasağı kapsamına alınan sosyal ağ sağlayıcılarına
reklam veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kapsamdaki giderlerinin
KKEG olması zorunluluğu getirilmiştir. Yürürlük maddesi uyarınca bu zorunluluk
15/4/2022 tarihinden sonra verilen reklamlarla ilgili giderler için geçerli olup,
faturası sonra gelse bile bu tarihten önce verilen reklamlar için geçerliliği yoktur.
Şimdiye kadar:
19.01.2021 Tarihli ve 31369 sayılı karar ile Twitter, Periscope/Scope ve Pinterest için
reklam yasağı kararı alınmış;
11.04.2021 Tarihli ve 31451 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Pinterest
reklam yasağı kaldırılmış,
24.04.2021 Tarihli ve 31464 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Twitter
reklam yasağı kaldırılmış,
28.12.2021 Tarihli ve 31703 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile
Periscope/Scope reklam yasağı kaldırılmıştır.
Dolayısıyla bugün itibariyle anılan Kanun düzenlemesi kapsamında reklam faturaları
KKEG yapılması gereken bir sosyal ağ saylayıcısı yoktur.
Bugün itibariyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun reklam yasağı kararları
Resmi Gazete’nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,
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(*) 5651 Sayılı Kanun’un Ek-4’üncü maddesi aşağıdaki gibidir:
“EK MADDE 4 – (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı
kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek
tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından
bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun
kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir
kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca
görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal
ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.
(2) Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine
getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur.
Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde
sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk lirası idari para cezası verilir.
Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir.
İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim
vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni
reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin
para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay
içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının
internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza
hâkimliğine başvurabilir. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının
uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine
getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin
yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.
Hâkim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak
kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran
belirleyebilir. Bu kararlara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine
göre itiraz yoluna gidilebilir. Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara
bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl
ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci
belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para
cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları
kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin
sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.
(3) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı
kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, 9 uncu ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik
olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz
saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Olumsuz cevaplar
gerekçeli olarak verilir.
(4) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı
kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara
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ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı
aylık dönemlerle Kuruma bildirir. Üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin
rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet
sitesinde de yayınlanır.
(5) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı
kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de
barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır.
(6) Üçüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya beş milyon
Türk lirası, dördüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya
ise on milyon Türk lirası idari para cezası Başkan tarafından verilir.
(7) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ
sağlayıcılar hakkında 8 inci ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para
cezaları bir milyon Türk lirası olarak, 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında
verilecek olan adli para cezaları ise elli bin gün olarak verilir. Söz konusu idari para
cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat
artırılarak uygulanır.
(8) Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ
sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği
çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin
edilmesinden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının
sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmaz.
(9) Bu maddenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya
yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
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