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TELİF KAZANÇLARININ VERGİ KANUNLARINDAKİ DURUMU 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18'inci maddesine göre; "müellif mütercim, heykeltıraş, hattat, 

ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, 

hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, 

karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini 

gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo-televizyon ve videoda yayımlamak veya 

kitap, cd, disket, resim, heykel ve nota halindeki, eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya 

bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde 

ettikleri hasılat Gelir Vergisi'nden müstesnadır." 
 

Ancak, telif kazançlarında tam bir istisnadan bahsetmek mümkün değildir. Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 94. maddesinde; telif kazançları nedeniyle yapılacak ödemelerden % 17 

oranında stopaj gelir vergisinin kesileceği hüküm altına alınmıştır.   

 

Telif kazançlarını elde edenler; elde edilen telif kazancının tutarı ne olursa olsun stopaj gelir 

vergisi oranı olarak %17’yi (artan oranlı tarife uygulanmaksızın) uygulamakta ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nun şekle müteallik (işe başlamayı bildirme, defter tutma ve beyanname 

verme gibi...) yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalmamaktadırlar. 

       

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olacağı hüküm altına alınmıştır. Buna 

göre, GVK 18. maddesindeki telif kazançları kapsamına giren faaliyetlerin sürekli olarak 

yapılması gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin 

arızi olarak yapılması halinde ise Katma Değer Vergisi aranılmayacaktır. (19 Nolu KDV 

Genel Tebliği)  

 

GVK’nun 18. madde kapsamına giren teslim veya hizmetlerin sürekli yapılması durumunda 

KDV mükellefi esasen bu kazancı elde eden kişilerdir. Ancak Maliye Bakanlığı, KDVK’nun 

9.maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak telif kazancı elde eden kişi yerine, 
işleme taraf olanın GVK’nın 94.maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan olması halinde, 

KDV’nin bu kişi ve kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatı ile beyan edilip ödenmesini uygun 



 

 

görmüştür. Aksi takdirde sürekli olarak telif kazancı elde eden kişinin, KDV mükellefi olarak 

beyanname vermesi gerekecektir.  


