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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 318)

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 14/10/2021 tar�hl� ve 7338 sayılı Verg� Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 2 nc� maddes� �le 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununa
eklenen mükerrer 20/B maddes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal İçer�k Üret�c�l�ğ� �le Mob�l C�hazlar İç�n Uygulama Gel�şt�r�c�l�ğ�nde

Kazanç İst�snası
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7338 sayılı Kanunun 2 nc� maddes� �le 193 sayılı Kanuna aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� �le mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�r�c�l�ğ�nde kazanç �st�snası:
Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındak� sosyal ağ sağlayıcıları üzer�nden met�n, görüntü, ses, v�deo g�b�

�çer�kler paylaşan sosyal �çer�k üret�c�ler�n�n bu faal�yetler�nden elde ett�kler� kazançlar �le akıllı telefon veya tablet
g�b� mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�renler�n elektron�k uygulama paylaşım ve satış platformları üzer�nden elde
ett�kler� kazançlar gel�r verg�s�nden müstesnadır.

Bu �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n Türk�ye’de kurulu bankalarda b�r hesap açılması ve bu faal�yetlere �l�şk�n
tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahs�l ed�lmes� şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzer�nden, aktarım tar�h� �t�barıyla %15
oranında gel�r verg�s� tevk�fatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddeler�ndek� esaslar çerçeves�nde beyan ed�p
ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzer�nden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevk�fat yapılmaz.

Mükellefler�n b�r�nc� fıkra kapsamı dışında başka faal�yetler�nden kaynaklanan kazanç ya da �ratlarının
bulunması �st�snadan faydalanmalarına engel değ�ld�r.

B�r�nc� fıkra kapsamındak� kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tar�fen�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer
alan tutarı aşanlar �le faal�yete �l�şk�n tüm gel�rler�n� �k�nc� fıkrada bel�rt�len şartlara göre tahs�l etmeyenler bu
�st�snadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında tevk�fat yapma
yükümlülüğü yoktur.

İst�snaya �l�şk�n şartların taşınmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde eks�k tahakkuk etm�ş olan verg�, verg� z�yaı
cezası kes�lmek suret�yle gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l olunur.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevk�fat oranını her b�r faal�yet türü �ç�n ayrı ayrı sıfıra kadar �nd�rmeye,
b�r katına kadar artırmak suret�yle yen�den tesp�t etmeye; Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, madden�n uygulanmasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r."

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Elektron�k uygulama paylaşım ve satış platformu: Yazılım gel�şt�rme k�tler� mar�fet�yle gel�şt�r�len ve

yayınlanan mob�l uygulamalara, kullanıcıların çevr�m �ç� ortamda göz atmasına ve �nd�rmes�ne olanak tanıyan ve
uygulama mağazası olarak da tanımlanan platformu,

b) Mob�l uygulama: Akıllı telefon veya tablet g�b� mob�l c�hazlara yönel�k özel kodlar ve tasarımlar �le
gel�şt�r�len yazılımı,

c) Mob�l uygulama gel�şt�r�c�s�: Elektron�k uygulama paylaşım ve satış platformlarında faal�yet göstermek
amacıyla uygulama gel�şt�ren ve gel�şt�rd�ğ� uygulamaları bu platformlarda kullanıcıların h�zmet�ne sunan gerçek
k�ş�y�,

ç) Sosyal ağ sağlayıcısı: Sosyal etk�leş�m amacıyla kullanıcıların �nternet ortamında met�n, görüntü, ses, v�deo
g�b� �çer�kler� oluşturmalarına, görüntülemeler�ne veya paylaşmalarına �mkân sağlayan gerçek veya tüzel k�ş�y�,

d) Sosyal �çer�k üret�c�s�: Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhang� b�r konuya �l�şk�n paylaşımlar yapmak
suret�yle tanıtım ve tavs�yede bulunarak b�r ürün ya da h�zmet�n satın alınması �ç�n d�ğer kullanıcıları etk�lemek
suret�yle gel�r elde edenler �le paylaşımlarının �zlenmes� sayes�nde reklam gel�rler�nden pay alan başta olmak üzere
�çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� sonucu her türlü gel�r elde eden gerçek k�ş�y�,

e) Üçüncü taraf h�zmet sağlayıcısı: Sosyal �çer�k üret�c�ler�ne daha gen�ş k�tlelere ulaşma, d�j�tal hak yönet�m�,
�çer�k programlama, �çer�k üret�c� ortak çalışmaları ve benzer� alanlarda h�zmet sunan gerçek ya da tüzel k�ş�y�,

�fade etmekted�r.
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İst�snadan faydalanab�lecekler, faydalanma şartları ve �st�sna uygulamasında özell�k arz eden durumlar
MADDE 4 – (1) İst�snadan, �nternet ortamındak� sosyal ağ sağlayıcıları üzer�nden met�n, görüntü, ses, v�deo

g�b� �çer�kler paylaşan sosyal �çer�k üret�c�s� gerçek k�ş�ler �le akıllı telefon veya tablet g�b� mob�l c�hazlar �ç�n
uygulama gel�şt�ren gerçek k�ş�ler yararlanab�lecekt�r.

(2) Söz konusu �st�sna uygulamasında mükellefler�n tam veya dar mükellef olmalarının b�r önem�
bulunmamaktadır.

(3) İst�snadan yararlanab�lmek �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len faal�yetlerde bulunan k�ş�ler�n bu faal�yetler�
sonucu elde edecekler� tüm hasılatı tahs�l etmeler�n� tem�nen Türk�ye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır.

(4) Bu kapsamda, �st�snadan faydalanmak �steyen mükellefler�n �kametgâhlarının bulunduğu yerdek� tarha
yetk�l� verg� da�res�ne başvurarak �st�sna kapsamındak� faal�yet�ne �l�şk�n olarak �lg�l� verg� da�reler�nden Ek-1’de yer
alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddes� Uygulamasına İl�şk�n İst�sna Belges�”n� (İst�sna Belges�) almaları
gerekmekted�r. Başvuruda bulunanların �st�sna kapsamına g�ren faal�yetler�yle �lg�l� olarak;

a) Başvuru önces�nde t�car� kazanç yönünden gel�r verg�s� mükellef�yetler�n�n bulunması hal�nde, verg�
da�reler�nce mükellefler�n kayıtlı faal�yetler�n�n �st�sna kapsamına g�ren faal�yetlere uygun olup olmadığı kontrol
ed�lecek, verg� da�reler�ne kayıtlı bu faal�yetler�n mezkûr madde hükmüne göre �st�sna ed�len faal�yetler arasında
olduğunun tesp�t�n� veya uygun faal�yet kodunun tes�s�n� müteak�p başvuru sah�pler�ne �st�sna belgeler� ver�lecekt�r.

b) Başvuru önces�nde t�car� kazanç yönünden gel�r verg�s� mükellef�yetler�n�n bulunmaması hal�nde �se �st�sna
kapsamına g�ren faal�yetlerle �lg�l� mükellef�yet tes�s�n�n ardından �st�sna belgeler� alınab�lecekt�r.

Örnek 1: T�car� kazanç yönünden gel�r verg�s� mükellef�yet� bulunan sosyal �çer�k üret�c�s� mükellef (A),
8/2/2022 tar�h�nde �st�sna belges� almak �ç�n bağlı bulunduğu verg� da�res�ne başvurmuştur.

İlg�l� verg� da�res�nce kayıtlar üzer�nde yapılan kontrolde, mükellef�n kayıtlı faal�yet�n�n �st�sna kapsamına
g�ren faal�yetlere uygun olduğu anlaşılmış olup, adı geçen mükellefe başvurusuna �st�naden �st�sna belges� ver�lecekt�r.

Örnek 2: Konfeks�yon ürünler�n�n perakende satışı neden�yle t�car� kazanç yönünden mükellef�yet� bulunan
mükellef (B), 11/3/2022 tar�h�nde �st�sna belges� almak �ç�n bağlı bulunduğu verg� da�res�ne başvurmuştur.

Söz konusu mükellef�n �st�sna kapsamına g�ren faal�yetler�n herhang� b�r�nden ek faal�yette bulunacağını
b�ld�rmes� hal�nde, verg� da�res�nce mükellefe �st�sna belges� ver�leb�lecekt�r. Mükellef�n �st�sna kapsamına g�ren
faal�yetler�n herhang� b�r�nden ek faal�yet�n�n bulunmaması durumunda �se hâl�hazırdak� kayıtlı faal�yet�n�n �st�sna
kapsamına g�ren faal�yetlere uygun olmaması neden�yle mükellefe �st�sna belges� ver�lemeyecekt�r.

Örnek 3: T�car� kazanç yönünden mükellef�yet� bulunmayan Bay (C), 4/2/2022 tar�h�nde tarha yetk�l� verg�
da�res�ne başvurarak �st�sna kapsamına g�ren faal�yetlerle �lg�l� �st�sna belges� talep etmekted�r.

İlg�l� verg� da�res�nce, adı geçen hakkında �st�sna kapsamına g�ren faal�yetlerle �lg�l� mükellef�yet tes�s�n�n
ardından �st�sna belges� ver�lecekt�r.

(5) Verg� da�reler�nden tem�n ed�len �st�sna belgeler�, madde kapsamında �st�sna ed�len faal�yetlerle �lg�l�
hasılatın tahs�l ed�leceğ� banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır. Mükellefler�n bankalardak� mevcut hesapları da
�st�sna belges�n�n �lg�l� bankaya �brazı suret�yle, münhasıran bu faal�yetlere �l�şk�n hasılatın tahs�l� amacıyla
kullanılab�lecekt�r.

(6) 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 148 ve mükerrer 257 nc� maddeler�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye
dayanılarak; söz konusu �st�snadan yararlanab�lmek amacıyla Türk�ye’de kurulu bankalar nezd�nde yen� hesap
açılması hal�nde hesap açılış tar�h�nden �t�baren, mevcut hesabın kullanılacak olması hal�nde �se mevcut hesabın bu
amaçla kullanılacağına da�r �st�sna belges�n�n bankaya �braz tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde banka hesaplarına
�l�şk�n b�lg�ler�n (banka adı, banka şubes�, �ban numarası) bağlı bulunulan verg� da�res�ne yazılı b�ld�r�m yükümlülüğü
get�r�lm�şt�r. Bu bağlamda �st�snadan yararlanab�lmek amacıyla bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla
kullanmaya başlayan mükellefler�n banka hesaplarına �l�şk�n b�lg�ler�n� b�r ay �çer�s�nde bağlı bulundukları verg�
da�res�ne b�ld�rmeler� şarttır.

(7) İst�snadan yararlanab�lmek �ç�n �st�sna kapsamındak� faal�yetlerden elde ed�len hasılat toplamının 193
sayılı Kanunun 103 üncü maddes�nde yazılı tar�fen�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarı aşmaması şarttır. İst�sna
uygulamasında söz konusu tar�fen�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takv�m yılı sonu
�t�barıyla her b�r yıl �ç�n ayrı ayrı değerlend�r�lecekt�r.

(8) İst�sna şartlarını ha�z mükellefler�n, �st�sna kapsamındak� faal�yetler� neden�yle elde ett�kler� kazançlar �ç�n
yıllık gel�r verg�s� beyannames� ver�lmeyecek, d�ğer gel�rler� neden�yle beyanname ver�lmes� hal�nde bu kazançlar
beyannameye dâh�l ed�lmeyecekt�r.

Örnek 4: Mükellef (Ç), 2022 takv�m yılında sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�nden dolayı 450.000 TL,
şeh�rlerarası yolcu taşımacılığı faal�yet�nden �se 550.000 TL kazanç elde etm�şt�r.

Anılan mükellef�n �st�sna kapsamındak� faal�yetler� neden�yle elde ett�ğ� kazancı 193 sayılı Kanunun 103 üncü
maddes�n�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarı (2022 yılı �ç�n 880.000 TL) aşmadığından şeh�rlerarası yolcu
taşımacılığı faal�yet� neden�yle ver�lecek yıllık gel�r verg�s� beyannames�ne sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�nden elde
ed�len kazançlar dâh�l ed�lmeyecekt�r.

(9) İlg�l� takv�m yılında �st�sna şartlarını sonradan kaybedenler �le bu şartları �hlal edenler, şartın kaybed�ld�ğ�
veya �hlal ed�ld�ğ� yıl �ç�n söz konusu �st�snadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde ed�len kazançların tamamı
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yıllık gel�r verg�s� beyannames� �le beyan ed�lecekt�r. Bu durumda, madde hükmü uyarınca tevk�f ed�len verg�ler
beyanname üzer�nden hesaplanan gel�r verg�s�nden mahsup ed�leb�lecekt�r. İlg�l� takv�m yılında herhang� b�r nedenden
ötürü �st�snadan yararlanılamaması, sonrak� yıllarda �st�snadan yararlanılmasına engel teşk�l etmeyecekt�r.

Örnek 5: Mob�l uygulama gel�şt�r�c�l�ğ� faal�yet�nde bulunan mükellef (D), �st�sna kapsamındak� bu faal�yet�
neden�yle Türk�ye’de kurulu bankalar aracılığıyla 2022 takv�m yılında 600.000 TL hasılat elde etm�şt�r.

Ancak, mükellef�n söz konusu faal�yet� neden�yle nakden tahs�l ett�ğ� gel�rler�n�n de bulunduğu, takv�m yılı
sona ermeden tesp�t ed�lm�şt�r.

Bu nedenle, 2022 yılında mob�l uygulama gel�şt�r�c�l�ğ� faal�yet�nden elde ed�len gel�rler�n tamamı �ç�n yıllık
gel�r verg�s� beyannames� ver�lmes� gerekmekte olup, faal�yet kapsamında bankalar tarafından tevk�f ed�lm�ş olan
verg�ler mükellef�n beyanı üzer�ne hesaplanan gel�r verg�s�nden mahsup ed�leb�lecekt�r.

D�ğer taraftan, mezkûr maddede bel�rt�len şartların sağlanması hal�nde 2023 takv�m yılı ve sonrak� yıllar �ç�n
de �st�sna uygulamasından yararlanılab�lecekt�r.

(10) İst�sna şartlarının �hlal� neden�yle yıllık beyanname ver�lmes� durumunda, 193 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddes�nde sayılan g�derler �le 89 uncu maddes�nde yer alan �nd�r�mler beyannamede beyan ed�len gel�rden �nd�r�m
konusu yapılab�lecekt�r. Söz konusu g�derler�n �nd�r�m konusu yapılab�lmes� �ç�n 213 sayılı Kanunda bel�rt�len
belgelerle tevs�k ed�lmes� şarttır.

(11) İst�snadan faydalanma şartlarını kaybeden veya �st�sna şartlarını �hlal eden mükellefler�n �st�snadan
faydalanılamayan dönemler �ç�n geç�c� verg� beyannames� verme yükümlülükler� bulunmamaktadır. Madde
kapsamında �st�sna ed�len faal�yetler�n yanı sıra mükellefler�n t�car� kazanç yönünden başka faal�yetler�n�n bulunması
hal�nde �se �st�sna dışı d�ğer faal�yetler neden�yle geç�c� verg� beyannames� verme yükümlülüğü devam edecekt�r.

(12) Bankalar tarafından 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes� kapsamında elde ed�len hasılat tutarı
üzer�nden gel�r verg�s� tevk�fatı yapılacağından, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes� uyarınca tevk�fat yapmakla
yükümlü olanlarca �st�snadan faydalananlara bu faal�yetler� neden�yle yapılacak ödemelerden ayrıca gel�r verg�s�
tevk�fatı yapılmayacaktır.

(13) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes�n�n beş�nc� fıkrasına göre, madde kapsamındak� kazançları
toplamı 103 üncü maddede yazılı tar�fen�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarı aşanlar �le faal�yete �l�şk�n tüm
gel�rler�n� �k�nc� fıkrada bel�rt�len şartlara göre tahs�l etmeyenler�n bu �st�snadan faydalanamayacakları hükme
bağlanmış ve bu durumda olanların, 94 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında tevk�fat yapma yükümlülüğü
olmadığı bel�rt�lm�şt�r. Bu nedenle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes� kapsamında kazanç elde eden ve aynı
Kanunun 103 üncü maddes�nde yazılı tar�fen�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarı aşması neden�yle �st�snadan
yararlanamayacak olan mükellefler�n, Kanunun 94 üncü maddes� kapsamında ücret, k�ra g�b� yapacağı ödemeler
üzer�nden tevk�fat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Örnek 6: Sosyal �çer�k üret�c�s� mükellef (E), faal�yet�n� yürütmek �ç�n b�r �şyer� k�ralamıştır. Ayrıca yanında
b�r �şç� çalıştırmakta olup, yaptığı �çer�k üret�m faal�yet� karşılığında 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes�
kapsamında 2022 yılında 950.000 TL kazanç elde etm�şt�r.

Mükellef (E)’n�n 2022 yılında elde ett�ğ� kazancın, aynı Kanunun 103 üncü maddes�nde yazılı tar�fen�n
dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarı (2022 yılı �ç�n 880.000 TL) aşması neden�yle �st�snadan faydalanılamayacak
ve bu kazançlar yıllık gel�r verg�s� beyannames�yle beyan ed�lecekt�r.

D�ğer taraftan, mükellef (E) k�ralamış olduğu �şyer� neden�yle 2022 yılında öded�ğ� k�ra bedeller� �le
çalıştırdığı �şç�s�ne öded�ğ� ücret ödemeler� üzer�nden gel�r verg�s� tevk�fatı yapmayacaktır. Mükellef (E)’n�n yanında
çalışan �şç�s�n�n ücret gel�r� �se, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�ndek� �st�sna hükümler� de d�kkate alınmak
suret�yle 95 �nc� maddes� uyarınca verg�lend�r�lecekt�r.

(14) İst�sna kapsamındak� faal�yetler sonucu elde ed�len hasılat üzer�nden tevk�f ed�len verg�ler n�ha� verg�
olacağından, bu verg�ler�n başka gel�rler neden�yle ver�lecek yıllık beyanname üzer�nden hesaplanan verg�lerden
mahsubu mümkün değ�ld�r.

Örnek 7: Mükellef (F), 2022 takv�m yılında sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�nden 500.000 TL, �nternet
üzer�nden yapılan perakende t�caret� faal�yet�nden �se 800.000 TL kazanç elde etm�şt�r.

Anılan mükellef�n �st�sna kapsamındak� faal�yet� neden�yle elde ett�ğ� kazancı 193 sayılı Kanunun 103 üncü
maddes�n�n dördüncü gel�r d�l�m�nde yer alan tutarı (2022 yılı �ç�n 880.000 TL) aşmadığından bu kazanç �ç�n yıllık
gel�r verg�s� beyannames� ver�lmeyecek, �nternet üzer�nden yapılan perakende t�caret� faal�yet�nden elde ett�ğ� kazanç
neden�yle ver�lecek yıllık gel�r verg�s� beyannames�ne bu kazançlar dâh�l ed�lmeyecekt�r.

Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�nden dolayı tevk�f suret�yle ödenm�ş verg� olan 75.000 TL (500.000*%15)
mükellef�n beyanı üzer�ne hesaplanan verg�lerden mahsup ed�lemeyecekt�r.

(15) İst�sna ed�len faal�yetlere �l�şk�n gel�r�n ayn� olarak tahs�l ed�lmes� hal�nde, tahs�le konu mal veya
h�zmet�n tahs�l tar�h�ndek� ray�ç bedel�n�n gel�r�n elde ed�ld�ğ� ay �çer�s�nde, ayn� olarak tahs�l ed�len gel�r�n �ç�nde
bulunulan ayın son yed� günü �çer�s�nde elde ed�lm�ş olması hal�nde �se en geç tak�p eden ayın �k�nc� �ş günü b�t�m�ne
kadar banka hesabına yatırılması durumunda �st�sna şartları �hlal ed�lmem�ş olacaktır.

Örnek 8: Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla sosyal �çer�k üreten mükellef (G)’ye �çer�k üret�m� karşılığında
5/5/2022 tar�h�nde cep telefonu ver�lm�şt�r. Cep telefonunun alındığı tar�htek� ray�ç bedel� 15.000 TL’d�r.
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Sosyal �çer�k üret�m� karşılığında ayn� tahs�lata konu ed�len cep telefonunun, 5/5/2022 tar�h�ndek� ray�ç bedel�
kadar nak�t bedel�n 31/5/2022 tar�h�ne kadar bu �st�sna kapsamında açılan hesaplara yatırılması hal�nde, mezkur
madde kapsamında �st�snadan yararlanılmaya devam ed�leb�lecekt�r.

(16) Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� �le mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�r�c�l�ğ�nde kazanç �st�snasından sadece
gel�r verg�s� mükellefler� yararlanab�lecek olup kurumlar verg�s� mükellefler� bu �st�snadan yararlanamayacaktır.

(17) Mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�r�c�l�ğ� faal�yet� kapsamında yalnızca elektron�k uygulama paylaşım
ve satış platformları üzer�nden elde ed�len kazançlar mezkûr madde kapsamında �st�sna ed�lmekted�r. Bu platformlar
üzer�nden elde ed�len; ücretl� uygulama satış gel�r�, reklam gel�r�, uygulama �ç� satış gel�r�, sponsorluk gel�r�, ücretl�
abonel�k gel�r� g�b� gel�rler �st�sna kapsamında d�kkate alınacaktır. D�ğer taraftan, elektron�k uygulama paylaşım ve
satış platformları dışında elde ed�len kazançlar �se �st�sna kapsamında değerlend�r�lemeyecekt�r.

Örnek 9: Mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�ren mükellef (H), gel�şt�rd�ğ� mob�l uygulamayı b�r yazılım
ş�rket�ne 600.000 TL’ye satmıştır.

Mükellef (H)’n�n elektron�k uygulama paylaşım ve satış platformları dışındak� bu satışı neden�yle elde ett�ğ�
kazanç �st�sna kapsamında olmayacaktır.

Örnek 10: Mükellef (I), b�lg�sayarlar �ç�n uygulama gel�şt�rmekte ve gel�şt�rd�ğ� bu uygulamalar üzer�nden
reklam gel�r� elde etmekted�r.

Mükellef�n gel�şt�rd�ğ� bu uygulamaların akıllı telefon veya tablet g�b� mob�l c�hazlara yönel�k olmaması ve
gel�r�n elektron�k uygulama paylaşım ve satış platformları vasıtasıyla elde ed�lmemes� neden�yle mükellef�n bu
kazançları dolaysıyla mezkûr �st�snadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

(18) Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzer�nden elde ed�len; reklam
gel�rler�, sponsorluk gel�rler�, bağışlar, hed�yeler, bahş�şler, ücretl� abonel�k gel�rler� g�b� gel�rler �st�sna kapsamında
d�kkate alınacaktır.

(19) Sosyal �çer�k üret�c�ler� tarafından �nternet ortamındak� sosyal ağ sağlayıcıları üzer�nden elde ed�len
gel�rler�n üçüncü taraf h�zmet sağlayıcıları aracılığıyla elde ed�lmes� durumunda da �st�snadan yararlanılab�lecekt�r.

Örnek 11: Mükellef (İ) sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�yle �şt�gal etmekted�r. Mükellef�n çeş�tl� sosyal ağ
sağlayıcıları üzer�nde kend�ne a�t hesapları bulunmakta olup, mükellef tarafından üret�len �çer�kler�n b�r kısmı kend�ne
a�t hesaplar üzer�nden b�r kısmı �se üçüncü taraf h�zmet sağlayıcılarına a�t hesaplar üzer�nden paylaşılmaktadır.
Üçüncü taraf h�zmet sağlayıcısı kend�s�ne a�t hesaplarda, mükellef (İ)’n�n ürett�ğ� �çer�kler neden�yle elde ed�len
gel�rler üzer�nden kom�syon bedel�n� düşmek suret�yle kalan tutarı mükellef�n münhasıran bu amaçla açılan hesabına
aktarmaktadır.

Mükellef�n �st�sna kapsamındak� faal�yet� dolayısıyla üçüncü taraf h�zmet sağlayıcısı aracılığıyla elde ett�ğ�
gel�rler �ç�n mezkûr maddede bel�rt�len d�ğer şartların da sağlanması koşuluyla söz konusu �st�snadan
yararlanılab�lecekt�r.

(20) Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul ed�lmeyen k�ş�sel �nternet s�teler�, elektron�k t�caret s�teler�, haber
s�teler� g�b� etk�leş�m amaçlı �çer�ğ�n �k�nc�l ve yan h�zmet olarak sunulduğu platformlarda faal�yette bulunan k�ş�ler�n
bu faal�yetler�nden elde ett�kler� kazançlar �ç�n mezkûr �st�sna hükümler� uygulanmayacaktır.

Örnek 12: Mükellef (J), k�ş�sel �nternet s�tes�nde yemek tar�fler� vermekte ve yemekler�n yapılışına �l�şk�n
v�deolar yayınlamaktadır. Mükellef�n faal�yette bulunduğu k�ş�sel �nternet s�tes�n�n bel�rl� alanlarında reklamlar
yayınlanmakta ve yayınlanan bu reklamlardan kazanç elde ed�lmekted�r.

Sadece bel�rl� b�r kısmında sosyal etk�leş�m amaçlı �çer�ğe yer veren k�ş�sel �nternet s�teler�n�n sosyal ağ
sağlayıcıları kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün olmadığından mükellef�n k�ş�sel �nternet s�tes� aracılığıyla elde
ett�ğ� kazanç �st�sna kapsamında değerlend�r�lemeyecekt�r.

Örnek 13: Mükellef (K), sosyal ağ sağlayıcısı üzer�nden matemat�k ders� eğ�t�m v�deoları yayınlamakta ve
v�deoların �zlenmes� esnasında yayınlanan reklamlardan kazanç elde etmekted�r.

Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�n�n sosyal ağ sağlayıcısı üzer�nden yapılmış olması neden�yle reklam
gel�rler�nden pay almak suret�yle elde ed�len kazanca mezkur �st�sna hükümler� uygulanab�lecekt�r.

Bankalar tarafından yapılacak �şlemler ve tevk�fat uygulaması
MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes� kapsamında verg� da�reler�nden alınacak �st�sna

belges�, sosyal �çer�k üret�c�ler� ve uygulama gel�şt�r�c�ler�n�n bu faal�yetler�nden elde ett�kler� hasılatın yatırılacağı
hesap açılışında kullanılmak üzere bankalara �braz ed�lecekt�r.

(2) İst�sna kapsamındak� faal�yet neden�yle b�rden fazla hesap açılması mümkün bulunmakta olup, bu
kapsamda açılan tüm hesapların bağlı bulunulan verg� da�res�ne Tebl�ğ�n 4 üncü maddes� kapsamında b�ld�r�lmes�
şarttır.

(3) İst�sna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevk�fat yapılacağından, açılacak hesabın
münhasıran �st�sna kapsamındak� hasılatın tahs�l� �ç�n kullanılması gerekmekted�r.

(4) Bankalar, aktarım tar�h� �t�barıyla gel�r verg�s� tevk�fatı yapacaklar ve tevk�f ed�len verg�ler�, 193 sayılı
Kanunun 98 ve 119 uncu maddeler�ndek� esaslar çerçeves�nde muhtasar beyanname �le beyan ed�p ödeyeceklerd�r.

(5) Bu kapsamda açılan hesaplara döv�z c�ns�nden bedeller�n yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döv�z
bedeller�n�n aktarım tar�h�ndek� kur (�şlem tar�h�ndek� döv�z alış kuru) Türk l�rası karşılıkları d�kkate alınmak suret�yle
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tevk�fat matrahı tesp�t olunacaktır.
(6) B�r takv�m yılında elde ed�len hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba

aktarılan tutarlar üzer�nden tevk�fat yapılmaya devam ed�lecekt�r. Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen tutarı
aşıp aşmadığının kontrolü yönünde b�r sorumlulukları bulunmamaktadır.

İst�snadan faydalananların yükümlülükler� ve belgelend�rme
MADDE 6 – (1) 213 sayılı Kanunun 172 nc� maddes�nde t�caret erbabının defter tutmaya mecbur olduğu

hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 176 ncı maddes�nde t�car� kazanç mükellefler�n�n durumlarına göre b�lanço
veya �şletme hesabı esasına göre defter tutmak zorunda oldukları hükmüne yer ver�lm�şt�r.

(2) İnternet ortamındak� sosyal ağ sağlayıcıları üzer�nden �çer�kler paylaşan sosyal �çer�k üret�c�ler� gerçek
k�ş�ler�n bu faal�yetler�nden elde ett�kler� kazançlar �le akıllı telefon veya tablet g�b� mob�l c�hazlar �ç�n uygulama
gel�şt�ren gerçek k�ş�ler�n elektron�k uygulama paylaşım ve satış platformları üzer�nden elde ett�kler� kazançlar t�car�
kazanç kapsamında verg�lend�r�lmekte olup, 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/B maddes�yle bu faal�yetlerden
elde ed�len kazançlar bel�rl� şartlar dâh�l�nde gel�r verg�s�nden �st�sna ed�lm�şt�r.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye �st�naden, münhasıran 193
sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddes�nde �st�sna ed�len türdek� faal�yetlerde bulunan mükelleflerden �st�snadan
faydalananların yıl �ç�ndek� kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddes�n�n dördüncü gel�r d�l�m�nde
yer alan (2022 yılı �ç�n 880.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasd�k ett�rme, defter tutma (defter-
beyan s�stem�ne kaydolma/elektron�k defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun
görülmüştür.

(4) Mezkûr madde kapsamında �st�sna ed�len faal�yetler�n yanı sıra mükellefler�n t�car�, z�ra� veya serbest
meslek kazancı yönünden başka faal�yetler�n�n bulunması hal�nde, defter tasd�k ett�rme, defter tutma (defter-beyan
s�stem�ne kaydolma/elektron�k defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam etmekted�r. Başkaca
faal�yetler� neden�yle mükellef�yet� bulunan ve defter tutan mükellefler�n, �st�sna kapsamında bulunan ve bulunmayan
faal�yetler�ne �l�şk�n hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarının ayrı ayrı �zlenmes�, �st�sna kapsamındak� faal�yete �l�şk�n
hasılat, mal�yet ve g�der unsurlarının, d�ğer faal�yetlerle �l�şk�lend�r�lmemes� ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak
şek�lde tutulması gerekmekted�r. Mevcut �st�sna uygulaması kapsamında �cra ed�len faal�yet �le bu kapsama g�rmeyen
�şler�n b�rl�kte yapılması hal�nde müşterek genel g�derler, bu faal�yetler �le �lg�l� olarak car� yılda oluşan hasılatın
toplam hasılat �ç�ndek� oranı d�kkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel g�derlerden �st�sna
kapsamındak� faal�yete düşen pay, d�ğer faal�yetlere �l�şk�n verg�ye tab� kazancın ve matrahın tesp�t�nde d�kkate
alınmayacaktır.

Örnek 14: Mükellef (L)’n�n sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�n�n yanında otel �şletmec�l�ğ� faal�yet� de
bulunmaktadır. Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� kapsamında hasılatının tamamını banka aracılığıyla tahs�l eden �st�sna
şartlarını ha�z mükellef�n 2022 yılında söz konusu faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�ler� aşağıdak� g�b�d�r:

Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� gayr�saf� hasılat                                         700.000 TL
Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� kapsamında yapılan g�derler                        50.000 TL
Otel �şletmec�l�ğ� faal�yet� gayr�saf� hasılat                                                1.800.000 TL
Otel �şletmec�l�ğ� faal�yet� g�derler                                                                600.000 TL
Müşterek genel g�derler                                                                               100.000 TL
Mükellef sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� �le bu �st�sna kapsamına g�rmeyen faal�yet� b�rl�kte yaptığı �ç�n

sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�ne �l�şk�n g�der, mal�yet ve müşterek g�derlerden sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�ne
düşen pay verg�ye tab� otel �şletmec�l�ğ� faal�yet�ne �l�şk�n kazancın tesp�t�nde d�kkate alınamayacaktır.

Buna göre; mükellef�n 2022 yılında,
a) Otel �şletmec�l�ğ� faal�yet�ne �l�şk�n;
- Hasılat toplamı: 1.800.000 TL,
- Müşterek genel g�derlerden otel �şletmec�l�ğ� faal�yet�ne düşen pay tutarı: 72.000 TL [100.000 TL *

(1.800.000 TL / (700.000 TL + 1.800.000 TL))]
b) Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�ne �l�şk�n;
- Hasılat toplamı: 700.000 TL,
- Müşterek genel g�derlerden sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�ne düşen pay tutarı: 28.000 TL [100.000 TL *

(700.000 TL / (700.000 TL + 1.800.000 TL))]
Söz konusu dönemde sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�ne �l�şk�n �st�sna kapsamında tevk�f ed�len verg� 105.000

TL (700.000 TL * %15) olup, yapılan tevk�fat bu faal�yete �l�şk�n n�ha� verg� olacaktır. Müşterek genel g�derlerden
�st�sna kapsamındak� faal�yete düşen kısım (28.000 TL) �le sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet� kapsamında yapılan
g�derler (50.000 TL) otel �şletmec�l�ğ� faal�yet�ne �l�şk�n verg�ye tab� kazancın ve matrahın tesp�t�nde d�kkate
alınmayacaktır.

(5) Bu �st�snadan yararlananların, faal�yetler�ne �l�şk�n olarak adlarına düzenlenen belgeler �le yapmış oldukları
g�derlere, satın aldıkları mal ve h�zmetlere �l�şk�n belgeler� 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları
zorunludur.
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(6) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellefler�nce, mezkûr madde kapsamında kazançları �st�sna ed�len
faal�yetlerde bulunanlara yapılan ödemeler�n tamamının g�der pusulası �le belgelend�r�lmes� esas olmakla b�rl�kte,
münhasıran bu ödemelere �l�şk�n olmak üzere g�der pusulasında bulunması gereken b�lg�ler� (�mza har�ç) �ht�va eden
banka dekontları 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddes�ne göre g�der pusulası yer�ne geçeb�lecekt�r.

Takv�m yılı �çer�s�nde �st�snadan faydalanmak veya �st�snadan vazgeçmek �steyen mükellefler�n durumu
MADDE 7 – (1) Takv�m yılı �çer�s�nde �st�snadan faydalanmak �steyen mükellefler, Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�

kapsamında başvuruda bulundukları verg� da�reler�nden �st�sna belgeler�n� almalarını müteak�p;
a) Yen� hesap açılışında bankalarda hesap açtırdıkları tar�h �t�barıyla �st�snadan faydalanab�leceklerd�r.
b) Mevcut hesaplardan münhasıran �st�sna faal�yetlere �l�şk�n hasılatın tahs�l� amacıyla kullanılacak hesaplar

�ç�n �se mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına da�r �st�sna belges�n�n bankaya �braz ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla
�st�snadan faydalanab�leceklerd�r.

(2) Mükellefler, takv�m yılı başı �le �st�snadan faydalanab�lecekler� tar�h arasındak� kıst dönem faal�yetler� �ç�n
�se yıllık gel�r verg�s� beyannames� ve geç�c� verg� beyannames� verecekler, bu k�ş�ler�n söz konusu dönem �ç�n defter
tasd�k ett�rme, defter tutma (defter-beyan s�stem�ne kaydolma/elektron�k defter tutma) ve belge düzenleme
zorunlulukları da bulunacaktır.

(3) İst�snadan faydalanmakta �ken takv�m yılı �çer�s�nde mevcut �st�sna uygulamasından vazgeçmek �steyen
mükellefler, bağlı bulundukları verg� da�res�ne bu durumu b�ld�rd�kler� tar�h �t�barıyla �st�sna kapsamından
çıkab�leceklerd�r. Mükellefler�n yıllık gel�r verg�s� beyannames� ve geç�c� verg� beyannames� verme yükümlülükler� �le
�st�snadan vazgeçt�kler� tar�hten �t�baren on gün �çer�s�nde defter tasd�k ett�rme ve belge düzenleme yükümlülükler�
başlayacaktır. İst�snadan ayrılma tar�h�nden takv�m yılının son günü arasında geçen kıst dönem �ç�n yukarıda sayılan
beyannameler mükellefler tarafından bağlı bulunulan verg� da�reler�ne ver�lecekt�r.

Örnek 15: Sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� �le mob�l c�hazlar �ç�n uygulama gel�şt�r�c�l�ğ�nde kazanç �st�snasından
yararlanan mükellef (M) sosyal �çer�k üret�c�l�ğ� faal�yet�nden dolayı 2022 takv�m yılında 700.000 TL kazanç elde
etm�şt�r.

Anılan mükellef, �st�snadan faydalanmakta �ken 1/3/2023 tar�h�nde mevcut �st�sna uygulamasından vazgeçmek
�sted�ğ�n� bağlı bulunduğu verg� da�res�ne ve �st�sna kapsamındak� hasılatını tahs�l ett�ğ� bankaya b�ld�rm�şt�r.

İst�sna kapsamından çıkan mükellef (M)’n�n 1/3/2023 tar�h�nden �t�baren on gün �çer�s�nde defter tasd�k
ett�rme ve belge düzenleme yükümlülükler� başlayacak, bu tar�hten �t�baren yıllık gel�r verg�s� beyannames� ve geç�c�
verg� beyannames� verme yükümlülükler�n� de yer�ne get�rmes� gerekecekt�r.

İst�sna şartlarını sağlamadığı tesp�t ed�lenler
MADDE 8 – (1) Türk�ye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde ed�len hasılatın tamamının açılan banka

hesabına yatırılmadığı veya eks�k yatırıldığı veya �st�snaya �l�şk�n şartları taşımamasına rağmen �st�snadan
faydalandığı tesp�t ed�len mükellefler�n söz konusu kazançlarına �l�şk�n olarak eks�k tahakkuk etm�ş olan verg�,
mükellef�n bağlı bulunduğu yerdek� verg� da�res� tarafından verg� z�yaı cezası kes�lmek suret�yle gec�kme fa�z�yle
b�rl�kte tahs�l olunur.

(2) İst�sna kapsamındak� faal�yetlerde bulunan ancak bazı dönemlerde �st�sna şartlarını sağlamadığı tesp�t
ed�len mükellefler, şartları ha�z olmadıkları dönemler �ç�n �st�snadan faydalanamayacak, şartları sağladıkları dönemler
�ç�n �se �st�snadan faydalanab�leceklerd�r.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
 

Ek� �ç�n tıklayınız
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