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GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 
BROŞÜRÜ YAYINLANDI 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 09.12.2021 tarihinde Genç 
Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 
Yayınlanmıştır. 
 
Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından 
itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi 
dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini 
desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki 
uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç 
Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” Broşürü 
güncellenerek çalışma hayatına sunulmuştur. 
 
Anılan Broşürde aşağıda yer alan konularda açıklayıcı bilgilere 
ve örneklere yer verilmiştir.  
  
• Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği, 
• Vergi teşvikinden yararlanma şartları, 
• Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar, 
• Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları. 
 
Söz konusu Broşüre ulaşmak için linke tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 

 
 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2021/genc_girisimciler_2021.pdf

