
 

 

KONU: GERÇEK KİŞİ “Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği” 
İstisnası KDV VE STOPAJ DURUMU 
 
 
01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN 
 
A) İNTERNET ORTAMINDA SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI ÜZERİNDEN: METİN-GÖRÜNTÜ-SES-VİDEO GİBİ 
İÇERİKLERİ PAYLAŞAN SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN: 
 
A.1> BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ İLE  
 
B) AKILLI TELEFON VEYA TABLET GİBİ MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRENLERİN: 
B.1> ELEKTRONİK UYGULAMA PAYLAŞIM VE SATIŞ PLATFORMLARI ÜZERİNDEN ELDE ETTİKLERİ  
 
A+B>KDV İSTİSNASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN MÜKERRER 20/B MADDESİ KAPSAMINDA 
VERGİLENDİRİLEN KAZANÇLARA KONU TESLİM VE HİZMETLER ÜZERİNDEN KDV HESAPLANMAZ. 
 
A+B>>GELİR VERGİSİ STOPAJI: %15 VE BUNUN İÇİN: 
 
BU İSTİSNADAN FAYDALANILABİLMESİ İÇİN TÜRKİYE’DE KURULU BANKALARDA BİR HESAP AÇILMASI 
VE BU FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜM HASILATIN MÜNHASIRAN BU HESAP ARACILIĞIYLA TAHSİL EDİLMESİ 
ŞARTTIR. BANKALAR, BU KAPSAMDA AÇILAN HESAPLARA AKTARILAN HASILAT TUTARI ÜZERİNDEN, 
AKTARIM TARİHİ İTİBARIYLA %15 ORANINDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPMAK VE KANUNUN 98 VE 
119 UNCU MADDELERİNDEKİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE BEYAN EDİP ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  
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TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 38) 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.2.2.) 

bölümünün dördüncü paragrafının birinci cümlesindeki “prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir.” ibaresi “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi 

tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğe, (II/F) kısmının (4.25.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“4.26. Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası 

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve 

hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. 

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır. 

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal 

içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama 

paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim 

ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz. 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere 

göre vergilendirileceği tabiidir. 

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal 

edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranır. 

Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü 

maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek 

olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.” 

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 



 

 

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası (7338 
Sayılı Kanun’un 2 inci md. Eklenen md; Yür: 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen 
kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021) 
Mükerrer Madde 20/B 
 

İnternet 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 kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. 

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu 
faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. 

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi 
itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu 
maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 
94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. 

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da 
iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. 

Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir 
diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen 
şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü 
maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. 

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, 
vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 


