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Sosyal ağ içerik yayımlayanlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerine ait 

kazanç istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

 

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesi ile, sosyal medya üzerinden 

paylaşım yapanlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin aynı kanunun 103’üncü 

maddesinde yer alan dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) 

aşmayan kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

12.01.2022 tarih ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20/B 

maddesinde sağlanan bu istisnanın uygulama usul ve esasların belirlendiği 318 Seri No’lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğ yayımlanmıştır. 

Buna göre; 

 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 yararlanabilecektir. 

 İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki 

tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin 

olarak ilgili vergi dairelerinden Ek-1’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B 

Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları 

gerekmektedir 

 Vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi, yeni hesap açılışında veya hali hazırda 

bu faaliyetle ilgili kullanılan banka hesapları için bankalara ibraz edilecektir. 

 Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde yeni hesap açılması halinde hesap açılış 

tarihinden itibaren, mevcut hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın 

bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir 

ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, iban 

numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. 

 bu faaliyet amacıyla kullanılan banka hesaplarına gelen tutarlar üzerinden bankalar 

%15 gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. 



 
 

 

 

 İstisna uygulamasından vazgeçenler dışında istisna kapsamında işlem yapanların 

defter tasdik ettirme, vergi beyannameleri verme ve belge düzenleme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

 Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan mükelleflerin, 

istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve 

gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, 

maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da 

bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Mevcut istisna uygulaması 

kapsamında icra edilen faaliyet ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması 

halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın 

toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda 

müşterek genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer 

faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 


