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Konu: Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına 
İlişkin Tebliğ Hakkında 

 

 
Özet: Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına 
İlişkin 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12/1/2022 tarih ve 31717 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanmıştır. Tebliğ’de yer alan şartların sağlanması halinde bu kazançlar için beyanname 
verilmeyecektir. 

  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) mükerrer 20/B maddesi ile internet ortamındaki sosyal ağ 
sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama 
geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançları 
01/01/2022 tarihinden itibaren GVK’nın 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer 
alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmamak kaydıyla istisna kapsamına alınmıştır. 

Söz konusu istisnanın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
12/1/2022 tarih ve 31717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğe ilişkin açıklamalar aşağıda yer 
almaktadır:  

İstisnadan Faydalanabilecek Kişiler: 

İstisnadan; internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler 
paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama 
geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecek olup kurumlar vergisi mükellefleri yaralanamayacaktır. 

Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi 
bulunmamaktadır. 

İstisnadan Faydalanma Şartları: 

İstisnadan yararlanabilmek için söz konusu kişilerin, Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bu 
faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı bu hesaplar üzerinden tahsil etmeleri şarttır. 

Bu kapsamda, istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili 
vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden Tebliğ’in (1) 
numaralı ekinde yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni 
(İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili 
olarak; 

a) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi 
dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı 
kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen 
faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya uygun faaliyet kodunun tesisini müteakip başvuru sahiplerine 
istisna belgeleri verilecektir. 



 
 
 
b) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna 
kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecektir. 

İstisnadan yararlanabilmek için istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamının 193 sayılı 
Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 
TL) aşmaması şarttır.  

Bankalarca Yapılacak İşlemler ve Tevkifat Uygulaması: 

193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi, sosyal 
içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatın yatırılacağı hesap 
açılışında kullanılmak üzere bankalara ibraz edilecektir. 

İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılması mümkün bulunmakta olup bu kapsamda 
açılan tüm hesapların bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi şarttır. 

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 
oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır. 

İstisna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından açılacak hesabın özellikle 
istisna kapsamındaki hasılatın tahsili için kullanılması gerekmektedir. 

Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen vergileri, 193 sayılı Kanunun 
98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. 
Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba 
aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen 
tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır. 

Bankalar tarafından 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında elde edilen hasılat tutarı 
üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağından 193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat 
yapmakla yükümlü olanlarca istisnadan faydalananlara bu faaliyetleri nedeniyle yapılacak ödemelerden 
ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. 

İstisna şartlarını haiz mükelleflerin, istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kazançlar 
üzerinden yapılan tevkifat nihai vergileme olacak ve bu kişiler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi 
verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil 
edilmeyecektir. 

 

İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

BİLGENER 


