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5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 

Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

5 inci maddesinin (b) bendinde,  

 

"Gelir vergisi stopajı indirimi; bu Kanun uyarınca belge almış kurumlar vergisi 

mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim 

bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde 

çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırım 

aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla % 50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı 

aşmamak kaydıyla % 25'i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk 

eden vergiden terkin edilir.  
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Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna 

 

 Gelir Vergisi Kanunun 18. maddesinde sayılan sanat dalları için gelir vergisinde 

istisna hükmü yer almaktadır. 

 

Söz konusu istisna eserler ve üzerindeki hakların satışı, devri ve  kiralanmasını 

kapsamaktadır. 

 

İstisna kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden 

%17 vergi tevkifatı yapılmaktadır. 
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Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

Genç girişimcilerde kazanç istisnası 

 
Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20 nci maddesinde yer alan hüküm gereği,  

mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan 

ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam 

mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç 

vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk 

lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. 
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Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

Beyanname üzerinde yapılan indirimler 

Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

13. bendine göre; 

Türkiye’de gerçekleştirilen faturası yurt dışındaki mükellef adına kesilen ve 

yurtdışında yararlanılan yazılım hizmetlerinden elde edilen kazançlar, gelir 

vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.  
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Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

Sınai mülkiyet haklarında istisna  

Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B maddesinde düzenlenmiştir 

 Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 

faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; % 50'si kurumlar vergisinden 

müstesnadır.  

 Bu hüküm gelir vergisi mükellefleri içinde uygulanmaktadır. 
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Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar  

Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 

14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi 

ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik 

eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununa fatura düzenleme haddinin üzerindeki mal ve 

hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade 

olunur. 
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Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar  

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar  

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesine göre genel ve katma bütçeli 

daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, 

üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve 

sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 

kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların; 

 İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, islah ve teşvik etmek amacıyla 

yaptıkları teslim ve hizmetleri, 

 Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor 

tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine 

ilişkin teslim ve hizmetleri,  

katma değer vergisinden müstesnadır.  
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Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar  

Diğer İstisnalar  

Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin “Diğer istisnalar” 

başlıklı 4 üncü fıkrasının (z) bendi uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve 

geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan 

patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların 

kiralanması, devri veya satışı katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir. 

Bu kapsamda yüklenilen vergilerin indirimine de imkân sağlanmıştır. 
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Damga Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar  

Damga Vergisi Kanununun damga vergisinden istisna edilen 

kağıtları gösteren Kanuna ekli (2) tablosunun “1-Resmi işlerle 

ilgili kağıtlar.” bölümünün “Kişilerden resmi dairelere verilen 

kağıtlar.” kısmının 15. maddesine göre; 

  Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili 

Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek 

veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurtdışına çıkarılacak tablo, 

pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile 

ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve 

taahhütnameler 

 damga vergisinden istisnadır. 



Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan İstisnalar  

Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

10. bendine göre; 

 

Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin 

olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış 

yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlardan vergi 

alınmaz. 



Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Yer Alan Muafiyet 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; 

  

Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, 

umumi menfaata hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan 

veya bunların aralarında kurdukları teşekküller, hükmi şahıslara ait 

olup umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, 

eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller 

 

veraset ve intikal vergisinden muaftır. 



4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer 

Alan İstisnalar 

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 

Geçici 2. maddeye göre ; 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet 

gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgelerdeki 

yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 

tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

Geçici 2. maddeye göre ; 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan; AR-

GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 

tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 
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Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

Beyanname üzerinde yapılan indirimler 

Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde düzenlenmiştir. 

7. bendine göre; 

 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu 

yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 

bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ve 

maddede belirtilen kültür endüstrilerine yönelik faaliyetlere ilişkin yapılan bağış ve 

yardımlar  

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen 

benzer nitelikteki projeler için yapılan harcamalar ve bu projeler için yapılan bağış 

ve yardımlar  

Gelir vergisi beyannamesi üzerinden matrahın tespitinde indirim konusu 

yapılabilmektedir.  
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Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisna Ve İndirimler  

Beyanname üzerinde yapılan indirimler 

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” 

başlıklı 10. maddesinde düzenlenmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesine yer alan 

düzenlemeye paralel bir düzenleme Kurumlar 

Vergisi Kanununun 10. maddesinin (d) ve (ğ) 

bentlerinde yapılmıştır.   



Teşekkürler 


