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TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklik ile 3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikle, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan
düzenleme ile;
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun geçici 2 inci maddesi uyarınca; 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.
Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerinin bu kazançlarının gayrimaddi hakların satılması, devri
veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların tescil,
kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, bu kazancın elde edilmesine yönelik gerçekleştirilen
nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu
oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya,
Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna tutulmuştur.
Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan
destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamayacaktır.
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 değerlendirilir.
Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici
şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan
araştırmacı, yazılımcı, tasarımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından
da uygulanacaktır.
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.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayrimaddi hakların satışı, devri veya
kiralanmasından elde edilmesi halinde, kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için
tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer
belgelere bağlanması gerekecektir.
Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayrimaddi haklardan elde edilen
yıllık brüt gelirleri 30 milyon Türk lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba
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dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 200 milyon Türk lirasını aşmayan
mükelleflerin, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı,
sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayrimaddi haklardan ve ilgili mevzuat kapsamında
aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayrimaddi haklardan elde ettikleri
kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak
istisnadan yararlandırılacaktır..
Bu durumda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmaz. Bu
hesaplamada, Karar kapsamında istisnaya konu olan kazancın elde edildiği hesap döneminden
önceki 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınacaktır. 5 hesap döneminden daha kısa
süredir faaliyette bulunan mükelleflerde, faaliyette bulunulan hesap dönemlerinin ortalaması
dikkate alınacaktır.
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.
Kazancın istisnadan yararlanacak kısmının tespiti bölgede yürütülen her bir projeden elde edilen
kazanca, ilgili projeye ilişkin nitelikli harcamaların toplam harcamaya oranı uygulanmak
suretiyle hesaplanacaktır.
Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar,
teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan bir başka kurumla devir, birleşme veya
bölünme işlemine girişilmesi halinde devralınan, birleşilen veya bölünen kurum tarafından daha
önce bu bölgelerde yapılmış olan nitelikli harcamalarda, bu bölümdeki açıklamalara tabi
olacaktır.
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.
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.
Bu hizmetler, fiziki olarak serbest bölgede verilmekle birlikte, yararlanıcısının yurt dışında
yerleşik olması ve Türkiye’ye dönüşlerinin olmaması şartları aranacaktır.
Yürürlülük tarihi 12/06/2018 dir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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