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26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddeyle, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 
sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu 
uygulamalardan 1/1/2022 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları GVK’nin 103 üncü maddede 
yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmamak kaydıyla 
istisna kapsamına alınmıştı. 

12/1/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete'de sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için 
uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
yayımlandı. Bu tebliğ ile birlikte ilgili hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

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. 

Mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak “İstisna Belgesi” 
almaları gerekmektedir. 

Bahsi geçen istisna belgesi, banka hesabının açılışında bankaya ibraz edilecektir. Hesap açan veya 
mevcut hesaplarını kullanacak mükelleflerin, banka hesap bilgilerini 1 ay içinde bağlı oldukları vergi 
dairelerine bildirmeleri şarttır. 

İstisnadan yararlanılması için Türkiye’de Kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere 
ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. 

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

Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan 
döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları 
dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220112-4.htm


                                                            SİRKÜ NO 2022 / 006 
 

Adnan Kahveci Bulvarı No: 198  Aker Plaza 34188 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE 
Tel: 0212 452 89 19  Fax: 0212 452 89 78 

www.istanbulymm.com   www.istanbulglobalbd.com 

 

Kazanç toplamı gelir vergisi tarifesinin 4. dilimindeki tutarı (2022 yılında 880.000 TL) aşanlar ile 
tüm gelirlerini kanunda belirtildiği şekilde tahsil etmeyenler bu istisnadan yararlanamazlar. 

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

Mükelleflerin ilgili işlemler dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının 
bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. 

 

Konunun detayına ve konu ile ilgili örneklere aşağıdaki tebliğ aracılığıyla ulaşabilirsiniz: 

318 Seri No. lu  Gelir Vergisi Genel Tebliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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