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TELİF KAZANÇLARININ 

VERGİLENDİRİLMESİ 

 GİRİŞ 

 

Günümüzün modern toplumlarını ayakta tutan temel dinamiklerin başında kuşkusuz "bilgi" 

unsuru gelmektedir. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan köklü yapısal değişimler, endüstri toplumunun 

stratejik kaynağı olan "sermaye”nin yerini "bilgi"ye, "endüstri toplumu" yerini tamamen farklı bir 

yapıda olan "Bilgi Toplumu”na bırakmasını gerektirmiştir. Yaşanan bu süreçte, dünyayı küçük bir 

kasaba haline getiren, neredeyse beşeri maddi ilişkilerin tamamının sanal ortamda yürütülmesine 

olanak sağlayan ve bunu insanoğlunun hizmetine sunan enformasyon toplumunun taleplerini 

karşılamaya yönelik bilgi üreten ünitelerin giderek önem kazanmakta olduğu bilinen bir gerçektir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde, bilgiyi üreten kişi ve kurumlar, hükümetler tarafından titizlikle 

korunmakta ve desteklenmektedirler.1  

 

 FİKİR VE SANAT ESERLERİ- TELİF HAKLARI 

 Fikir ve sanat eserleri, tarihi gelişim itibarıyla en eski fikri mülkiyet alanıdır. Ancak, 

korumaya alınması fikri, ilk olarak Fransız sanayi devriminden sonra gündeme gelmiştir. Fikir ve 

Sanat Eserleri hukukunun varlık nedeni, kitaplardan tablolara, filmlerden plaklara ve yazılımlara 

kadar uzanan özgün sanat, edebiyat ve müzik eserlerinin üretimini teşvik etmektir. Fikir ve Sanat 

Eserleri sistemi, yaratıcıya ekonomik hakların yanı sıra, eserin sahibi olduğunu iddia etme ve eserinde 

şöhretine zarar verebilecek değişiklikler ya da tahrifatlar yapılmasını engelleme olanağını veren 

“manevi” haklar da sağlar. Eserin telif hakkı korumasına konu olması için, özgün bir yaratıcılık ürünü 

olması ve belirli bir biçimde ifade edilmiş olması gerekir. Eser sahibi, eser yaratıldığı anda otomatik 

olarak telif hakkının sahibi olursa da, birkaç ülkede ek yararlar sağlayan tescil sistemleri 

yürürlüktedir. Eser sahibine belirli bir süre için münhasır haklar tanıyan telif hakkı koruması, 

genellikle eserin yaratıldığı tarihten başlamak üzere 50 veya eser sahibinin ölümünden 70 yıl sonraya 

kadar geçerlidir. Telif hakkı, telif hakkı sahibine eserinin bazı kullanımlarını kontrol etme olanağını 

verir. Eser sahibinin izin verebileceği veya yasaklayabileceği bu kullanımlar, genellikle eserin 

çoğaltılmasını, dağıtımını, kiralanmasını, kayda alınmasını, kamuya icrasını, radyo ve televizyonda 

yayınlanmasını ve çevirisinin yapılmasını veya uyarlanmasını içerir. Bazı ülkelerde, eser sahibi 

eserinin belirli kullanımlarını engelleme hakkına sahip olmamakla birlikte, bu kullanım için ücret 

                                                        
1 YÜCE, M., Fikri Haklar Ve Bunların Telif Kazancı Ġstisnası KarĢısındaki Durumu”  
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talep etme hakkına da sahiptir. Kamunun bir ücret ödemeden veya eser sahibinden izin almadan, 

eserlerden yararlanılmasına olanak veren istisnalar bütün ülkelerde mevcuttur2. 

 Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili 

hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya 

kullanılmasına izin verme hakkıdır. Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü 

çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu 

belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.  

Telif hakkı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren eser sahipleri ile 

bunların kanuni mirasçılarının, eserleri üzerindeki hakları ifade etmektedir. Kanunun birinci 

maddesinde eser; "sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, 

musiki, güzel sanat veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü" olarak ifade edilmiş 

olup, ikinci maddesinde de dil ve yazı ile anlatılan ilim ve edebiyat eserleri sayılmıştır.  

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak 

kabul edilip koruma altına alınabilmesi için; 

 Sahibinin hususiyetini taşıması, 

  Şekillenmiş olması, 

  Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, 

  Fikri bir çabanın sonucu olması, 

gerekmektedir. 

 Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara “fikri haklar” adı 

verilmektedir. Fikir ve Sanat Eseri Kanunu, bir eser üzerinde, o eseri yaratan kimseye mali ve manevi 

haklar tanınmaktadır. Mali haklar o eseri çoğaltmak, yaymak ve satmak gibi yetkileri içerir. Manevi 

haklar ise, eserin kamuya arz edilmesi, esere yapımcısının adının yazılması, eserde değişiklikler 

yapılması gibi yetkileri içerir. Hikâye, roman, şiir, beste gibi güzel sanatlara ilişkin eserlere “fikri 

eserler”, fikri eserler üzerinde yaratıcısının sahip bulunduğu haklara da “telif hakkı(yazar hakkı)” 

denilmektedir. 

Fikri mülkiyet kavramı, fikir ve sanat eserleri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, 

menşe ve mahreç işaretleri, marka, ticari ad ve unvan, telif haklar, yarı iletken ürünlerin topoğrafyası, 

yeni bitki çeşitleri, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları, alan adı, 

know-how ve ticari sırların tamamını kapsayan üst başlık olarak kullanılmaktadır3. Başka bir ifade ile 

temellerini 1883 tarihli Sınaî Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi ile 1886 tarihli Edebi 

ve Artistik Eserlerin Korunmasına ilişkin Bern sözleşmesindeki, fikri mülkiyet ve sınaî mülkiyet 

ayrımları ortadan kalkmış, her iki alanı ifade etmek için geniş anlamda fikri mülkiyet kavramı 

kullanılmaya başlamıştır. Son dönemlerde yapılan uluslararası anlaşmalarda da bu ayrımın ortadan 

kalktığı görülmektedir4. 

                                                        
2 http://www.laweuropa.com/?d=fikri&mod=Ab_Tr_Fikri_1_2 
3 CORNISH,W/LLEWELYN,D.,Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, sixth 

Edition, London 2007, s.3 vd. 
4 “Fikri Mülkiyet Kavrami Ve Türleri”, http://www.laweuropa.com/?d=fikri&mod=Ab_Tr_Fikri_1_2, 02.06.2009. 
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 Fikri eserlerin yanında “sınaî eserler” üzerindeki haklar 1995 yılına kadar İhtra Beratı 

Kanunu ile düzenlenmiştir. Yeni düzenleme, 24.06.1995 tarih ve 551 sayılı “Patent Haklarının 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yapılmıştır. Bu kanuna göre, 

“buluş(ihtira)”; sanayide yeni bir sonuç veya yeni bir eser vücuda getirmek veya bunların meydana 

getirilmesi için yeni vasıtalar yaratmak veya bilinen vasıtaları yeni bir şekilde kullanmaktır. Buluş 

sahibinin  “Türk Patent Enstitüsü”ne müracaat ederek buluşu ile ilgili aldığı belgeye  “patent(ihtira 

beratı)” denmektedir. Patent, buluş sahibi kişiye veya mirasçılarına belli bir süreyle sınırlı olarak 

yararlanma hakkı sağlar ve bu hakka “buluş hakkı” denir. 

 Maddi olmayan mallar arasına markalar da dahil edilebilir. Markalar, sanayide, tarımda imal, 

ihzar veya istihsal olunan(üretilen) veya ticarette satışa çıkartılan her nevi malları başkalarınınkinden 

ayırt etmek üzere malın kendisi veya ambalajı yahut her ikisi üzerine konulan işaretlerdir. Markaların, 

1965 yılında 08.06.1995 gün ve 556 sayılı KHK “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ile getirilen haklardan faydalanabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmiş 

olmaları gerekmektedir5.  

TELİF KAZANCI VE İSTİSNASI  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde ile Serbest Meslek Kazançlarına tanınan 

istisnalar içinde Telif Kazançlarına yer vermektedir. Buna göre, eser sahiplerinin ve kanuni 

mirasçılarının, eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve 

temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri gelirler ile eserlerin,  neşir,  temsil,  icra ve teşhir 

gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında elde edilen hâsılatı telif kazancı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda eser sahipleri müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, 

bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarıdır. Tablo 1 de kimlerin 

hangi faaliyetlerden elde ettiği telif kazançlarının vergi dışı olduğu gösterilmektedir6. 

Tablo 1. Vergiden İstisna edilen Telif kazançları 

TELİF KAZANCI ELDE EDENLER İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER 
Müellif(Kitap yazarı, kitap hazırlayan kimse, 
yazar 

Roman, ġiir, Öykü(Hikâye), Makale, Bilimsel araĢtırma ve 
inceleme, Röportaj vb. eserler 

Mütercim(Çevirmen) BaĢka dillerden yapılan tercüme 

HeykeltıraĢ 

TaĢ, Tunç, Bakır, Kil, Alçı, Ağaç ve Plastiklerden yapılan Heykel 

ve benzerleri 

Hattat(Güzel yazı yazma sanatı 
Güzel yazılar, tezhipler(yaldızlama, boyama ve süsleme iĢi 
yapanlar) 

Ressam(Resim yapan kiĢi) 
Her türlü resim, desen, pastel, gravür, kaligrafi, serigraf gibi çok 
çeĢitli ürünler 

Bestekâr Her türlü sözlü yada sözsüz musiki eseri 

Bilgisayar programcısı Bilgisayarlarda kullanılan her türlü yazılım 

Mucit(Yeni bir buluĢ ortaya koyan yaratan kiĢi Tescilli ya da patente bağlanan buluĢlar ve icatlar 

Fikir ve sanat eserleri 

Ġlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve 

sinema eserleri 

Yukarıda Sayılanların yasal mirasçıları Yukarıdakilerin  tamamı 

 

                                                        
5  Akıntürk, T. , Hukuka GiriĢ, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1359, Açıköğretim Fakültesi Yayını No.726, 7. 

Baskı-s.99. 
6 16.08.2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesi  

 



Serbest meslek kazancı niteliğinde olan fikir ve sanat eserleri veya telif kazançlarını belirli 

şartlara bağlı olarak gelir vergisinden istisna edilmiştir.  GVK’nun 18. maddesinde "Serbest Meslek 

Kazançlarında İstisna" başlığı altında, "Telif Kazancı İstisnası" düzenlenmiştir.  Söz konusu 

düzenleme ile telif kazançlarından elde edilen hasılatın gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına 

alınmıştır.    

Telif kazançları istisnasından yararlanabilmenin koşulları aşağıda belirtilmiştir7:   

 İstisnadan müellif, tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, 

mucitlerin kendileri ve kanuni mirasçıları yararlanabilir8. 

 Telife konu olan eserlerin,  şiir,  hikâye,  roman, makale,  bilimsel araştırma ve 

incelemeleri, bilgisayar yazılımı,  röportaj, karikatür,  fotoğraf, film, video band, radyo ve 

televizyon senaryo ve oyunu gibi nitelikte olması gerekir. 

 Eserlerin gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda 

yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleriyle ihtira 

beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya 

kiralamak suretiyle gelir elde edilmesi. 

 Kanun koyucu, telif kazançları istisnasında kazancın elde ediliş şeklini oldukça geniş 

tutmuştur. İstisna, sadece sözkonusu eserlerin satışından elde edilen hasılata uygulanmamaktadır. 

4444 sayılı Kanun  ile GVK’nun 18. Maddesinde yapılan Düzenleme ile, şiir, hikaye, roman, makale, 

bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, film, video bant, radyo ve 

televizyon senaryosu ve oyunu gibi eserleri, gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo ve 

televizyon ve videoda yayınlamak ve kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserler ile 

ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut hakları devir ve temlik etmek veya kiralamak 

suretiyle elde edilen hasılat, istisna uygulamasına dahil edilmiştir. Hatta bu hasılatın arızi olarak elde 

edilmesi de, istisna kapsamına alınmıştır.9 

Aynı maddenin son bendinde ise;Serbest meslek kazançları istinasının, bu Kanunun 94. 

maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur denilmektedir. GVK’ nın 94/2-a 

maddesinde 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17 

vergi kesintisi yapılacağı belirtilmektedir. Vergi sorumluları , telif kazancı elde edenlerden %20 

oranında  yaptıkları vergi tevkifatını  izleyen ayın 23. akşamına kadar matrahı ile beyan edip 26. günü 

akşamına kadar vergi dairesine ödenmesinden sorumlu tutulmuştur10.  

Görüldüğü gibi telif kazançlarının vergilendirilmesinde tam istisna uygulamasından söz 

edilmesi mümkün değildir. Yapılan vergi kesintisinin dışında, ortaya çıkacak bir vergi yükü söz konusu 

olmayacağından yapılan % 17 oranındaki vergi kesintisi nihai vergileme olmaktadır. Böylece, telif 

                                                        
7 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 2009, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, www.gib.gov.tr, s.13. 
8 Mirasçıların bu istisnadan yararlanmasının istisnanın amacıyla bağdaĢmadığı görüĢünde olanlar “Asıl amaç sanat 

eserlerinin teĢvik edilmesi olduğundan istisnanın mirasçılara da uygulanması belli bir esasa dayanmamaktadır” 
Ģeklinde itiraz etmektedirler. Bknz. BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi Cilt 1, 6. Baskı, Fakülteler Matbaası, 
Ġstanbul 1978s.155. 
9 MUTLUER,M. K.; Vergi Özel Hukuku,Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 168, Hukuk 10, 1. Baskı, Ġstanbul, Mayıs 

2007. s.101.  
10 ġENYÜZ, Doğan; Türk Vergi Sistemi,YaklaĢım Yayıncılık, Eylül 2007, s.148-150. 
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kazancı elde eden mükellefler gelir vergisinin artan oranlı tarife uygulamasına tabi olmayacakları gibi, 

defter tutma ve beyanname verme gibi şekli mükellefiyete de tabi tutulmamış olmaktadırlar.  

GVK’nın 30. maddesinin 2. bendine göre; dar mükellefiyete tabi olan serbest meslek 

erbabının, hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlar (Türkiye’de başkaca işyeri ve daimi temsilcileri bulunmamak şartıyla) gelir 

vergisinden istisna tutulmuş bulunmaktadır. Bu istisna ile; ülkemizde düzenlenen sergi ve panayırlara 

ilginin artırılması, buralarda kendi ürünlerimizin ve yabancı ülkelerde üretilen yeni ürünlerin 

tanıtılması ve ticaretin canlandırılması amaçlandığını söylemek mümkündür.   

Dar mükellefiyete tabi olanlardan telif ve patent hakkı satın alan vergi sorumluları, dar 

mükelleflere yapacakları ödemelerden %20 oranında tevkifat yapacaklardır11. 5520 Kurumlar Vergisi 

Kanununun  “Dar mükellefiyette vergi kesintisi”  başlıklı 30. maddesinin 2 no.lu fıkrasında, “Ticarî 

veya ziraî kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, 

marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben 

ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce 

%15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.”12 

Söz konusu istisna, GVK’ nun 18. maddesinde sayılan kişilerin (bir işverene bağlı 

olmaksızın) serbest meslek faaliyetinin kapsamı içindeki şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya 

ihtisasa dayanan işleri yapmaları karşılığında elde ettikleri kazançlara uygulanmaktadır. Bu gibi 

kişilerin ödemeyi yapan kişi (işveren) ile ilişkisinin, hizmet ilişkisi olması halinde alınan bedel serbest 

meslek kazancı değil, ücret olarak vergilendirilecektir. Bu durumda serbest meslek kazançlarına ait 

olan bu istisnadan yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. 

Bilim, edebiyat, düşünce, musiki, sinema ve güzel sanatlar alanında meydana getirilen bir 

eserin sahibi veya kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından kiraya verilmesi halinde alınan 

bedeller gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır. Telif haklarının bu şekilde değerlendirilmesi 

halinde gayrimenkul sermaye iradı söz konusu olacağından bu şekildeki gelirlere de serbest meslek 

kazançları için uygulanan telif kazançları istisnasının uygulanması söz konusu değildir.  

 

  KATMA DEĞER VERGİSİ BAKMINDAN  TELİF KAZANÇLARI  

 

  Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, "Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler," in katma değer vergisine tabi olduğu 

hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 19 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan 

açıklamalara göre, telif hakkına konu olan hususlarda devamlılık arz edecek şekilde faaliyette 

bulunulmaması ve bu işin mutad meslek haline getirilmemesi, başka bir ifade ile aynı yılda veya 

birbirini takip eden yıllarda birden fazla eser meydana getirilmemesi şartıyla, yapılan faaliyet arızi 

serbest meslek faaliyeti kapsamına gireceğinden, söz konusu çalışmaların satışları katma değer 

vergisinin konusuna girmeyecektir. Kısaca arızi şekilde elde edilen serbest meslek kazancı (telif 

                                                        
11 ġENYÜZ, D.; Türk Vergi Sistemi,YaklaĢım Yayıncılık-Eylül 2007- s.119.  
12 2006/11447 sayılı B.K.K. ile %20. Yürürlük; 01.01.2007 

http://www.alomaliye.com/mehmet_ozkara_serbest_mes_istisna.htm#_ftn5
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kazancı) KDV’ye tabi değildir.  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yine aynı maddesine göre, serbest 

meslek kazancı çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabidir. Bu 

bağlamda, telif hakkına konu olan hususlarda devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunulması ve 

işin mutad hale getirilmesi durumunda  telif kazancı üzerinden %17 oranında KDV kesilecektedir13. 

 Fakat bu faaliyet devamlılık arz edecek şekilde yapılırsa, gerçek usulde katma değer vergisi 

mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekecektir. KDV mükellefiyetinde normal rejim verginin beyan 

esasında ödenmesidir. Buna göre, aylık satışlar üzerinden borçlanılan KDV’den girdi KDV’leri 

düşüldükten sonra kalan kısım ertesi ayın 23. gününe kadar verilecek KDV beyannamesi ile beyan 

edilecek ve aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödemesi yapılacaktır. Bunun için ilgililerin serbest 

meslek kazanç defteri tutmaları bu defterleri ile birlikte gelir ve giderlerine ait belgelerini muhafaza 

etmeleri gereklidir. KDV mükellefiyeti tesis edilince de, herhangi bir dönemde, vergiye tabi satış 

olmasa bile beyannamesi vermesi gerekir.  Ancak, teslimlerin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 94 

üncü maddesinde sayılanlara yapılması halinde, başka bir nedenle gerçek usulde katma değer vergisi 

mükellefiyeti de bulunmuyorsa, teslimden doğan katma değer vergisi 94 üncü maddede sayılanlar 

tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu durumda, işlemden önce ilgili vergi dairesine yazılı 

olarak başvurulması şartıyla, katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesine ve beyanname 

verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Yurt dışındaki yabancı firmalara ödenen lisans ücretleri, yurt dışından sağlanan hizmet 

karşılığı olduğundan, KDV’ye tabi olacaktır. Bu işleme ait KDV sorumlu sıfatıyla Türkiye’de yerleşik 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından beyan edilecektir. 

Özellikle Lise ve Üniversitelerde, mezuniyet dönemlerinde yapılan yıllıkların maliyetlerinin 

aşağı çekilebilmesi için çeşitli kişi, kuruluş ve bankalardan reklam alınarak yayınlanmakta, yine kendi 

adına şiir, hikaye, roman v.b. kitap yayınlayanlar için de benzer durum söz konusu olmaktadır. 30 Seri 

No’lu KDV Genel Tebliği’nin F/2 bölümünde yapılan açıklamalara göre KDV, reklamı alanların 

gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan 

edilecektir14. 

 5. SONUÇ 

Günümüze damgasını vuran küreselleşme süreci bir taraftan uluslararası ticaretin çehresini 

hızla değiştirirken, diğer taraftan da ticareti düzenleyen ulusal yasalar ve çok taraflı anlaşmalarla Fikri 

haklar kavramına ve fikri hakların korunmasına özel önem ve öncelik getirmiştir. Fikri haklarla ilgili 

uluslararası sözleşmelerin ilk maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, eserler üzerinde eser sahiplerinin 

manevi ve maddi hakları en iyi şekilde korunmalıdır. Bu konuda sağlanacak başarı, toplumların 

yaratıcı ve üretici düşünce gücüne duyduğu saygıdan öte toplum hayatının daha da güçlenmesi ve 

zenginleşmesi için özendirmenin bir ölçüsü olarak görülmektedir. Bu nedenle, hukuk sistemi içinde 
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yer alacak sağlıklı ve etkili kurallarla yaratıcı düşünce gücünün desteklenip özendirilmesi zaruri bir 

hale gelmiştir. 

Toplumsal dokunun ve gelişiminin ana unsuru olan düşünce ürünleri olan fikir ve sanat 

eserleri, belirli koşullar dahilinde gelir vergisinden bağışık tutularak bu tür fikri sanatları 

yaygınlaştırmayı amaçlayan GVK’nun 18. maddesiyle ihdas edilen ve literatürde "Telif Kazançları 

İstisnası" olarak adlandırılan istisnanın hükmü GVK 94.maddeyi kapsamadığı için kendisinden 

beklenen sonucu vermesi mümkün olduğu söylenemez. Bununla beraber hemen belirtmeliyiz ki, bu 

istisna vergi adaletine zıt olarak, her ne kadar az gelir elde eden müellif ve mucitleri cezalandırıcı, çok 

gelir elde edenleri ödüllendirici bir vergileme rejimine dönüşmüş ise de, fikir ve sanat eserlerinin 

mucitlerini bir takım şekli yükümlülükten kurtardığı da yadsınmaz bir gerçektir. Yorucu ve sabırlı bir 

çalışma ile mucitlerin bilgi birikimi, engin deneyimi ve yaratıcılık yönünün birleşmesi sonucu ortaya 

çıkan, kültür hayatının canlı taşıyıcıları olan fikir ve sanat eserlerinden gerek ulusumuzun tüm 

fertlerinin faydalanması, gerekse evrensel kültürle birleşerek, uluslararası alanda hak ettiği yere 

çıkabilmesi için, bu alanda yapılacak diğer hukuksal düzenlemelerle birlikte, bir taraftan, telif hakları 

üzerinden alınan vergi yükünün mümkün olduğu ölçüde minimuma indirilmesi, diğer taraftan, 

GVK’nın 18. maddesinin kapsamına tüm fikir ve sanat ürünlerinin alınması gerektiği kanısındayız. 

Unutulmamalıdır ki, ülkelerin ekonomik gelişmelerinde, yeniliklerin ve yeni buluşların sanayiye 

uygulanması büyük önem taşımaktadır. Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanması ve sonuçta 

ekonomiye katkı sağlamasında en önemli etken, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş 

yapılmasının özendirilmesidir. Bu bakımdan, ülkemizin sosyal, kültürel ve bilimsel alanda yapmak 

zorunda olduğu atılımlar göz önüne alarak, bu alanda faaliyet gösterenlerin korunup, teşvik edilmesi 

amacıyla, GVK’da yer alan telif kazançları istisnasını ele alınıp, adil, etkin ve özellikle yeni 

kabiliyetleri ortaya çıkarabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği inancını taşımaktayız15. 
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