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 4691 Sayılı Kanun Geçici 2. Madde,

 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun

 Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10821)

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 
1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 16 
No’lu Tebliğ



 Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması 

kapsamında elde ettikleri kazançlar ile 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 

Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazançları 31/12/2023 

tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden 

müstesnadır.

 6676 Sayılı Kanunla 26.02.2016



 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 müstesnadır. 



YAZILIM

TASARIM

AR-GE



 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge); araştırma 

ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının 

artırılması ve bunun yazılım dahil yeni 

süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak 

üzere kullanılması için sistematik bir 

temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar,



Yazılım; bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi 
teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın 
çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili 
gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar 
dizisinin veya programların ve bunların kod 
listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da 
içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, 
tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve 
hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve 
hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm 
hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin 
tümü,



Tasarım; Sanayi alanında ve Bakanlar 

Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda 

katma değer ve rekabet avantajı yaratma 

potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin 

işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme 

ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi 

faaliyetlerin tümü,



- Gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında üretim faaliyeti 
sonrası verilen kurulum, destek, bakım, onarım, teknik 
hizmet ve uygulama danışmanlığı, çağrı destek hizmeti gibi 
faaliyetlerden sağlanan kazançlar,

- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar,

- Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 sayılı Kanun 
kapsamı dışındaki ticari işlemlerinden elde edecekleri gelirleri 
ile olağandışı gelirleri,

- Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, 
yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları 
ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler,



 İstisnadan yararlanan Ar-Ge, yazılım ve 

tasarım projelerine ilişkin olarak TÜBİTAK, 

KOSGEB ve benzeri kurumlardan hibe 

şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer 

kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış 

ve yardımları, kurum kazancına dahil 

edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

Ankara VDB’nin 15.09.2010 tarih ve B.07.1.gib.4.06.16.01.2010-KVK-10-1-

572 Sayılı Özelgesi



Örnek xyz A.Ş.’nin Teknopark Ankara’da
bulunan şubesi, gerçekleştirdiği yazılım projesi
dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
hibe şeklinde 100.000 TL destek almıştır. Bu
durumda;

102. BANKALAR           100.000

602,649,679 HESAPLARI             100.000

01. Hibe geliri   100.000



100.000 TL hibe geliri yukarıda belirtildiği
şekilde önce gelire dahil edilecek; daha
sonra ise beyannamenin teknopark istisna
satırına yazılarak vergiden müstesna
tutulacaktır.

Teknoparklardaki işletmelerin aldıkları
hibelerin, 5746 sayılı Kanunda yer aldığı
şekliyle özel fon hesabına alınması söz
konusu değildir.





 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı Kanunun 

64. maddesi ile;

 Birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen 

fıkra



 Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların 
satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi 
halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili 
mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına 
bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa 
bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına 
bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, 
istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde 
edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında 
gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam 
harcamalara oranına isabet eden kısmı ile 
sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını 
aşmamak üzere yüzde 30'una kadar artırımlı 
uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları 
tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. 



 7033 SAYILI KANUN İLE EKLENEN 2. FIKRA, 

21.03.2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Kanunun 

51’inci maddesiyle değiştirilmiştir. 

 Fıkranın sonuna “Belirlenen esaslar 

çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim 

şartının yerine getirilmemesi durumunda, 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, 

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme 

faiziyle birlikte tahsil olunur.” cümlesi 

eklenmiştir.



 Kazanç 

Gayri Maddi Hakların

Satılması,

Devri,

Kiralanması,



 İstisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili 
mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya 
bildirim şartına bağlamaya, 

 Gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu 
grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı 
olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, 

 İstisnadan yararlanacak kazancını; bu kazancın 
elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında 
gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam 
harcamalara oranına isabet eden kısmı ile 
sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama 
tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar 
artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam 
harcamaları tanımlamaya, 

BAKANLAR KURULU YETKİLİDİR.



USUL VE ESASLARI BELİRLEMEYE

 MALİYE BAKANLIĞI ile 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

YETKİLİDİR.



11.09.2017 Tarihli

2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

19.10.2017

30215

Değişiklik

30 Ağustos 2018 / 54 Sayılı C.B. Kararı



Gayri maddi hakların niteliğine göre 

Tescile veya kayda yetkili kurumlardan

- Patent

- Patente eşdeğer belge  



Patente Eşdeğer Belge

- Faydalı Model Belgesi,

- (Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınan) 

Tasarım Tescil Belgesi,

- Telif Hakkı Tescil Belgesi,

- Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi,

- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hakkı 

Tescil Belgesi,

- Ve Bezeri Belgeler. 



Sipariş Usulü İle Yapılan Çalışmalar

Bu karar hükümleri, 

sipariş üzerine yapılan ve Ar-Ge, tasarım ve 
yazılım faaliyetini gerçekleştiren 
mükellefler lehine gayri maddi hak 
doğmayan durumlarda, mükelleflerin 
bölgede faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği 
kazançları kapsamayacaktır. 



Yazılım Faaliyetleri

Bu karar kapsamında, 

İlgili mevzuat çerçevesinde,

Telif Hakkı Tescil Belgesine bağlanan 

YAZILIM FAALİYETLERİNDEN elde edilecek 

kazançlar için mezkur istisnadan 

yararlanılabilir.



BELGE ŞARTI

AR-GE YAZILIM TASARIM

Sipariş Üzerine 
Yapılan Projeler 

1/11

Telif Hakkı 

Tescil 

Belgesi

Tasarım 

Tescil 

Belgesi

İSTİSNA

Proje 

bitirme 

belgesi

Patent veya 

Fonksiyonel 

olarak 

patente 

eşdeğer belge



Proje Bitirme Belgesi

Son 5 hesap döneminde ortalama gayri maddi 

hak brüt geliri 30 milyon* Türk Lirasını ve 

yıllık net satış hasılatı toplamı 200 milyon* 

Türk Lirasını aşmayan mükellefler

*Maliye Bakanlığı Avro cinsi döviz alış kuru yıl içi

değişim oranını dikkate alarak en yakın milyon TL

yuvarlayarak, her yıl günceller.



NİTELİKLİ HARCAMA

Gayri maddi hakkın elde edilmesi için

mükellefin kendisi tarafından yapılan ve

gayri maddi hak ile doğrudan bağlantılı

harcamalar ile ilişkisiz kişilerden

sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan fayda

ve hizmet bedellerinin toplamıdır.



NİTELİKLİ HARCAMA

 Faiz Giderleri,

 Bina Maliyetleri

gibi doğrudan ilişkili olmayan her türlü
maliyet unsuru, hem nitelikli harcama hem
de toplam harcama dışında tutulur.

 İlişkili kişilerden sağlanan fayda ve
hizmetler, toplam harcamaya dahil, nitelikli
harcamaya dahil değildir. (AB üyeliği) !



NİTELİKLİ HARCAMA ORANI

Patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer
belgelere bağlanan gayri maddi haklardan
kaynaklanan kazançların istisnadan
yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet
kapsamında gerçekleştirilen nitelikli
harcamaların toplam harcamalara oranı
kullanılarak hesaplanır.

NHO= Nitelikli Harcama/Toplam Harcama



Nitelikli 

Harcama

Toplam 

Harcama

Gayri Maddi Hak ile Doğrudan Bağlantılı Harcamalar

İlişkisiz Kişilerden Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Faiz Giderleri ve Bina Maliyetleri

Gayri Maddi Hak Satın Alma Bedelleri (Lisans ve Benzeri)

İlişkili Kişilerden Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Yurtiçinde Yerleşik İlişkili Kişilerden Sağlanan Fayda ve Hiz.

(AB Üyeliğine Kadar)



UYGULAMA

19.10.2017

ÖNCE SONRA

BAKANLAR KURULU KARARINA 

TABİ DEĞİL

BAKANLAR KURULU KARARINA 

TABİ

30.06.2021 Tarihine Kadar 

Elde  Edilen Kazançlar

Başlatılacak Tüm Projelerden 

Elde Edilecek Kazançlar

30.06.2021 Tarihinden Sonra 

Elde Edilecek Kazançlar



Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No:16

12.06.2018

30449



2018 Hesap Dönemi için;

-Gayri Maddi Haklardan Elde 

Edilen Yıllık Brüt Gelirler 34 Milyon

-Yıllık Net Satış Hasılatı

Toplamı 226 Milyon

Türk Lirası olarak belirlenmiştir.



ÖRNEK : (A) Ltd. Şti. 22/11/2017 tarihinde
teknoloji geliştirme bölgesinde başlattığı Ar-Ge
projesi çerçevesinde,kendisi tarafından yapılan
ve gayrimaddi hak ile doğrudan bağlantılı
105.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
projeyle doğrudan bağlantılı olmayan, bina
kirası ve kredi faizine yönelik 30.000 TL gidere
katlanmış, projede kullanacağı bir gayrimaddi
hakkı 35.000 TL bedelle satın almış ve ayrıca
yurt dışı ilişkili kişiden 10.000 TL tutarında
mühendislik hizmeti sağlamıştır.

Şirket bu projesini tamamlayarak ilgili mevzuat
çerçevesinde patent aldıktan sonra projeye
ilişkin gayrimaddi hakkını satmış ve bu satıştan
1.000.000 TL kazanç elde etmiştir.



Nitelikli Harcama : 105.000 TL

Toplam Harcama : 150.000 TL

(105.000 + 35.000 + 10.000)

İstisna Oranı : Nitelikli harcama/Toplam harcama

105.000/150.000 = %70

İstisna Tutarı : 700.000 TL

(1.000.000 x 0,70)



Nitelikli Harcama : 105.000 TL

%30 Artırımlı Tutar : 136.500 TL

(105.000 x 0,30)

Toplam Harcama : 150.000 TL

(105.000 + 35.000 + 10.000)

İstisna Oranı : Nitelikli harcama/Toplam harcama

136.500/150.000 = %91

İstisna Tutarı : 910.000 TL

(1.000.000 x 0,91)



Ar-Ge, Tasarım ve destek personelinin 

ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her 

türlü vergiden müstesnadır.

Teşviklerden yararlanacak destek personeli 

sayısı, Ar-Ge ve Tasarım personeli sayısının 

%10’unu aşamaz.

Haftalık 45 saatin üzerinde ve ek çalışma 

sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan 

faydalanamaz.



KDV İstisnası;

 3065 sayılı KDVK geçici 20 maddesine göre ; 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette 
bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve 
kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre 
içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri 
ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş 
uygulamaları sektörel, internet, mobil 
ve askeri komuta kontrol uygulama 
yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin 
katma değer vergisinden müstesna olduğu 
hükmü yer almaktadır.



KDV İstisnası;
 01.06.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 

4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji 
geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji 
geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun 
kapsamındaki Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinde, 6650 sayılı Kanun 
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında, 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde bulunanlara, 
münhasıran bu faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere yapılan yeni makine 
ve teçhizat teslimleri TAM İSTİSNA 
kapsamına alınmıştır.



5746 sayılı Kanun 4691 sayılı Kanun 

5746 sayılı Kanundaki teşvik 

düzenlemeleri (Ar-Ge indirimi, stopaj 

desteği, gümrük vergisi istisnası, SGK 

prim desteği) “harcamaları” destekler. 

Bu desteklerin satış kazancıyla ilgisi 

yoktur. 

4691 sayılı Kanundaki ücret istisnası, 

SGK prim desteği ile gümrük vergisi 

istisnası, Ar-Ge ve tasarım 

“harcamalarını” destekler. Kurumlar 

vergisi ile KDV istisnası ise, satışı ve 

satış kazancını vergi dışı tutar ve 

“kazancı” destekler. Bu nedenle, 4691 

sayılı Kanun karma bir teşvik içerir.  

Ar-Ge ve tasarım indirimi, kurumlar 

vergisi beyannamesi üzerinde 

“Kazancın bulunması halinde indirilecek 

istisna ve indirimler” bölümüne yazılır.  

Teknokent istisnası, kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde “Zarar olsa dahi 

indirilecek istisna ve indirimler” 

bölümüne yazılır. 

5746 sayılı Kanun uygulamasında KDV 

istisnası yoktur. 

Teknokentte üretilen yazılımların satışı 

KDV’den istisnadır.  

 



Gelir vergisi stopaj teşviki; doktoralı

olanlar ile temel bilimler alanlarından

birinde en az yüksek lisans derecesine

sahip olanlar için %95, yüksek lisanslı

olanlar ile temel bilimler alanlarından

birinde lisans derecesine sahip olanlar için

%90, diğerleri için %80 oranında

uygulanır.

Ücret istisnası %100 olarak uygulanır.

5746 sayılı Kanun teşviklerinden

yararlanmak için bölge sınırlaması yoktur.

Sadece teknokent alanı içindeki faaliyetler

teşviklerden yararlanır.

Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve

rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge

ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi

için YMM raporu düzenlenmesi şarttır.

Teknokent istisnasında girişimcilerin YMM

raporu düzenlettirmesi zorunlu değildir. Bu

zorunluluk yönetici şirketlerde bulunur.

5746 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan

faaliyetlerle ilgili kağıtlar damga

vergisinden istisnadır.

Girişimcilerin sadece ücret bordroları ve

gümrük işlemleri damga vergisinden

istisnadır. Yönetici şirketler, Kanun

uygulamasıyla ilgili olarak düzenlenen

kağıtlar yönünden damga vergisinden

muaftır.



 Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibariyle 
tamamlanmış projelerden elde edilen kazançlar istisna 
kapsamı dışındadır.

 Bölgede faaliyete geçmeden başlayıp, devam eden 
projelerden sağlanan kazancın, projenin bölgede 
gerçekleşen kısmına isabet tutar istisnadan 
yararlanabilecektir.

 İstisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, 
bu zararların diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan 
indirilmesi mümkün değildir.

 Müşterek genel giderler, istisna kapsamındaki ve 
kapsam dışındaki faaliyetlerin cari yılda oluşan 
maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılır.

 Amortismanlarda, kullanılan gün sayısına göre dağıtım 
yapılamıyor ise, genel giderlerde olduğu gibi dağıtılır. 



 Bölgede faaliyet gösteren kurumların, elde ettikleri kazançları 
dağıtmaları halinde GVK 94.madde kapsamında vergi kesintisi 
yapmaları gerekiyor.

 İstisna, yönetici şirketten bölgede faaliyet izni alınarak, fiilen 
faaliyete geçildiği tarihte başlar, 31.12.2023 tarihinde sona 
erer.

 Kiralanan işyeri, Vakıflardan kiralanmış ise GVK 94.madde 
gereği vergi kesintisi yapılacak, A.Ş. olarak yapılanmış 
yönetici şirketten kiralanmış ise, vergi kesintisi 
yapılmayacaktır.

 Kira sözleşmesi Damga Vergisine tabi olacaktır.
 İstisnadan yararlanabilmek için, bölgede faaliyete başlayan 

mükellefin, yönetici şirketten alacağı belge ile bağlı olduğu 
Vergi Dairesine müracaat etmiş olması gereklidir. 

 Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan 
hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, 
hesap planının bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir.



TEŞEKKÜRLER…

biryeminli@hotmail.com

fikretbas@ttmail.com

Fikret BAŞ

Yeminli Mali Müşavir
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