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12 Haziran 2018 tarihli 30449 sayılı Resmi Gazete’ de “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

(Seri No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16)” yayımlandı. Çıkarılan tebliğ ile 

yapılan değişiklikler; 

1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna; 

 

Yayımlanan tebliğ ile “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 

kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 

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

kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna” olduğu belirtilmiştir. 

   

 Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 

31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olduğu, 

 Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak 

olan destek personeli sayısının, AR-GE ve tasarım personeli sayısında yüzde onunu aşmaması gerektiği, 

 Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri bu istisna kapsamındadır ve 

haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretlerin bu istisnadan 

faydalanamayacağı, 

 Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen 

çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım 

personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki 

faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu 

faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya 

birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve 

tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek 

üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar 

Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında 

değerlendirileceği belirtilmiştir. 

  

Teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın 

bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede 

yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin 

cezalardan ilgili işletme sorumludur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tebliğde, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan 

şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları 

halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara 

isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan 

yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla 

birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen 

kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Yine aynı şekilde,  teknoloji geliştirme 

bölgelerinde tasarım faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendileri seri üretime tabi tutarak pazarlayan 

mükellefler, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançlarının tasarıma isabet eden kısmını, 

transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve 

pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

 

Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı 19/10/2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak 

projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra 

elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasında söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı dikkate 

alınacaktır. 

 

Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tutarlar, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Avro cinsi döviz alış kurunda yıl içinde gerçekleşen değişim 

oranı dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca, en yakın milyon Türk lirasına yuvarlanarak her yıl 

güncellenecektir. Buna göre, 2018 hesap dönemi için dikkate alınacak tutarlar; gayrimaddi haklardan 

elde edilen yıllık brüt gelirler için 34 milyon Türk lirası, dahil olunan şirketler grubunun (herhangi bir 

gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı için 226 milyon Türk lirası olarak 

belirlenmiştir. 

 

Bu uygulamadaki: 

 

a) Gayrimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelir; Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri 

neticesinde ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen hasılat tutarını (seri üretim ve üretim sürecinde 

kullanılma sonucu elde edilen hasılat hariç), 

b) Yıllık net satış hasılatı; gelir tablosundaki “net satışlar” tutarını, 

c) Şirketler grubu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesi çerçevesinde 

şirketler topluluğu olarak değerlendirilen şirketleri ifade eder. 

 

 

 

 

 



1. Serbest Bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası 

“5.12.3.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölüme eklenen paragrafta;  

Serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, 

etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de 

yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet 

işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde 

girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları da 

istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 24/2/2017 tarihinden itibaren bu 

hizmetlerden elde ettikleri kazançları, anılan hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye 

herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla, kurumlar vergisinden 

istisnadır. Anılan hizmetler, fiziki olarak serbest bölgede verilmekle birlikte, yararlanıcısının yurt 

dışında yerleşik olması ve Türkiye’ye dönüşlerinin olmaması şartları aranacaktır. Söz konusu istisna, bu 

yöndeki faaliyetlerin bütünüyle yurt dışına yönelik olması halinde yararlanılabilecek bir vergi istisnası 

olduğundan, bu kapsamda ruhsat alacak firmaların yalnızca yurt dışına yönelik olarak faaliyette 

bulunması gerekmektedir.” 

 

Tebliğ olunur. 

 

Söz Konusu Tebliğe Aşağıdaki Bağlantı Yoluyla Ulaşabilirsiniz  

 http://www.dorukdenetim.com/?p=6070 

Saygılarımızla, 

Kaan DEMİROĞLU 

Yeminli Mali Müşavir            
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